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CAIET DE SARCINI 
privind achiziţia publică  de prestare servicii 

,,REABILITARE POD SUSPENDAT 

DIN PARCUL NICOLAE ROMANESCU 

(Expertiză  Tehnică  si Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Interven ţii) 

Caietul de sarcini face parte integrant ă  din documenta ţia pentru elaborarea si 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerin ţelor pe baza c ărora se elaborează  de 

către fiecare ofertant propunerea tehnic ă . 

L., 



I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ : 

Municipiul Craiova 

11. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII: 

Achizi ţie de servicii de proiectare faza expertiz ă  tehnică  şi elaborarea 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de interven ţii pentru obiectivul Reabilitare pod 

suspendat din Parcul Nicolae Romanescu (ET+DALI) . Deoarece Podul Suspendat 

se află  în Parcul Romanescu care este monument istoric de clas ă  A, documenta ţ ia 

tehnică  se va elabora de c ătre specialişti atesta ţi de Ministerul Culturii si va fi în 

mod obligatoriu avizată  de Comisia Na ţională  a Monumentelor Istorice din cadrul 

Ministerului Culturii. 

111. NECESITATE SI OPORTUNITATE 

Parcul Nicolae Romanescu a devenit punctul principal de atrac ţie din municipiul 

Craiova, fiind considerat prin pitorescul său printre cele mai valoroase monumente de 

arhitectură  peisagistică  a ţării. Deoarece în cazul reabilit ării podurilor si podeţelor 

prevăzute în proiectul de reabilitare a Parcului Nicolae Romanescu nu a fost inclus ş i 

Podul Suspendat este necesar stabilirea unor lucr ări de reabilitare pentru toate 

componentele acestei construc ţii. 

IV. SURSA DE FINANŢARE: 

Bugetul local 

V.AMPLASAMENT: 

Municipiul Craiova, jude ţul Dolj, România, coordonate: 44.290926 °N ş i 

23 .804454°E 

VI. SITUAŢIA JURIDICĂ  A TERENULUI 

Domeniul public al municipiului Craiova 

VII. SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Podul suspendat se afl ă  situat în Parcul Nicolae Romanescu, care este monument 

istoric de clasa A, având codul LMI: DJ-II-a-A-07924. Podul are o structur ă  compusă  

din două  culee, două  portaluri, cabluri principale, tiran ţi, tablier. Cablul principal ce 

susţine tablierul prin intermediul tiran ţilor are un diametru de 50 mm, este compus din 

mai multe toroane fară  protec ţie exterioară  din polietilenă . Tablierul este compus din: 

structură  metalică  şi pardoseală  din lemn. Lungimea tablierului este de 49,60 rn. 

Structura metalic ă  a tablierului este cornpus ă  la rândul sau din grinzi metalice (profil 



oţel laminat INP) şi balustradă. Balustrada este alc ătuită  din stâlpi şori metalici 

ornamentali, iar mâna curent ă  din profil U (două  rânduri) peste care este a şezată  coama. 

vIII. SARCINILE PRESTATORULUI 

Prin prezentul caiet de sarcini se inten ţionează  achizi ţionarea de servicii de 

proiectare faza expertiz ă  tehnică  şi elaborarea documenta ţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul ,,Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae 

Romanescu (ET+DALI) . 

Expertiza Tehnic ă  

Sarcinile expertului tehnic 

Expertiza tehnic ă  va fi efectuată  de ingineri experţi atestaţi de Ministerul Culturii 

şi de MDRAP. 

Cerinţele de performan ţă  care se vor avea în vedere la realizarea expertizei sunt 

cele fundamentale: cerin ţa de siguranţă  a vieţii şi cerinţa de limitare a degradărilor ş  

respectarea principiilor de restaurare a monumentelor istorice. 

Expertiza tehnic ă  a podului va include următoarele tipuri de activit ăţ i: 

- cercetări, experimentări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru 

cunoaterea stării tehnice a unei construc ţii existente sau a modului în care un proiect 

respectă  cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundament ării măsurilor de intervenţie; 

- colectarea informa ţiilor despre pod (istoria şi func ţiunea construc ţiei, 

caracteristicile structurale şi ale terenului de fundare şi cele ale elementelor structurale ş  

nestructurale); 

- identificarea st ării de afectare fizic ă  a construc ţiei; 

- evaluarea calitativ ă  a construc ţiei; 

- întocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor şi precizarea 

măsurilor necesare; 

Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza: 

- condi ţiile de amplasament; 

- starea construc ţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; 

- documentele care au stat la baza realiz ării construc ţiei în fazele de 

proiectare, execu ţie ş i exploatare; 

- prevederile din reglement ările tehnice care au stat la baza realiz ării 

construcţiei şi cele în vigoare la data efectu ării expertizei tehnice de calitate. 



Pe baza activităţilor de verificare prevăzute mai sus, expertul tehnic atestat 

elaborează  raportul de expertiza tehnic ă  de calitate cuprinzând solu ţii si măsuri care se 

impun pentru fundamentarea tehnica si economică  a deciziei de interven ţie. Expertul 

tehnic de calitate atestat va semnala situa ţiile în care, în urma interven ţiei sale, se 

impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerin ţe decât cele la care se refer ă  

raportul de expertiză  tehnică  de calitate întocmit. 

Acceptarea de c ătre autoritatea contractant ă  a documenta ţiei este condi ţionată  de 

existenţa raportului de expertiză  care trebuie s ă  conţină  cel puţin: 

1). Datele istorice referitoare la epoca construc ţiei i la nivelul codurilor de 

proiectare aplicate, dac ă  este cazul; 

2). Datele generale care s ă  descrie condi ţiile seismice ale amplasamentului si 
sursele poten ţiale de hazard; 

3). Datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor 

nestructurale. Se vor face aprecieri globale, calitative privind abilitatea sistemului 

structural de a rezista la ac ţiuni seismice; 

4). Descrierea stării construc ţiei în momentul evaluării. Se vor face referiri la 

comportarea la eventualele cutremure pe care le-a suportat construc ţia si identificarea 

efectelor acestora asupra acesteia; 

5). Se vor eviden ţia, dacă  este cazul, degrad ările produse de alte ac ţiuni, cum sunt 

cele produse de ac ţiunile climatice, tehnologice, tas ările diferen ţiate sau cele rezultate 

din lipsa de între ţinere a construc ţiei; 

6). Propuneri de solu ţii de interven ţie, dacă  este cazul. 

Expertiza tehnic ă  va fi în mod obligatoriu elaborată  de către un expert tehnic de 

calitate atestat de c ătre M.L.P.A.T. pentru cerin ţa: Rezisten ţă  şi stabilitate (Al), având 

certificatul de atestare vizat Ia zi. 

Obliga ţiile expertului tehnic 

Expertul tehnic de calitate atestat are urm ătoarele obligaţii: 

- să  întocmească  raportul de expertiz ă  tehnică  de calitate privind modul de 

respectare a prevederilor legaie; 

- să  nu atragă  si să  nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale 

proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si 
considerate de proiectant drept de autor; 



- să  întocmească  şi să  ţină  la zi un registru de eviden ţă  a expertizelor tehnice de 

calitate efectuate. 

Expertul tehnic de calitate atestat r ăspunde de asigurarea nivelurilor minime de 

calitate privind cerin ţele impuse conform legii, în func ţie de categoria de importan ţă  a 

construc ţiei. 

Documenta ţia de Avizare a Lucrărilor de Interven ţii 

Prin prezentul caiet de sarcini se inten ţionează  şi achizi ţionarea unei Documenta ţii 

de Avizare a Lucrărilor de Interven ţii privind ,,Reabilitare pod suspendat din Parcul 

Nicolae Romanescu (ET+DALI) 

Documenta ţia de Avizare a Lucrărilor de Interven ţii se va întocmi cu 

respectarea urm ătoarelor acte normative, f ără  a se limita la acestea: 

Legea nr. 1 0/1 995 privind calitatea în construc ţii. 

Legea nr 50/199 1 privind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţii 

Standarde, Norme şi reglementari tehnice în vigoare privind proiectarea, 

aplicabile prezentului proiect 

HG 28/2008 —privind aprobarea con ţinutului - cadru al documentatei tehnico-

economice aferente investi ţiilor publice,precum şi a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ţii ş i lucrări de 

interven ţii 

Ordinul 863/2008 pentru aprobarea instruc ţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din HG nr 28/2008. 

Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

Elaborarea documenta ţiilor tehnico-economice în faza documenta ţie de avizare a 

lucrărilor de interven ţii va respecta în totalitate con ţinutul-cadru prevazut prin HG 28 / 

2008 privind aprobarea con ţinutului-cadru al documenta ţiei tehnico-economice aferente 

investi ţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investi ţii şi lucrări de interven ţii după  cum urmează : 

Conţinutul cadru al Documenta ţiei de avizare a lucrăriior de interven ţie în 

conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 

A. Piese scrise 

Date generale: 

1. denumirea obiectivului de investi ţii; 



2. amplasamentul (jude ţul, localitatea, strada, num ărul); 

3. titularul investi ţiei; 

4. beneficiarul investi ţiei; 

5. elaboratorul documenta ţiei. 

Descrierea investi ţiei: 

1. situaţia existentă  a obiectivului de investi ţii: 

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigur ării cerinţelor esenţiale de calitate în 

construc ţii, potrivit legii; 

- valoarea de inventar a construc ţiei; 

- actul doveditor al for ţei majore, după  caz; 

2. concluziile raportului de expertiz ă  tehnică : 

- prezentarea a cel pu ţin două  opţiuni; 

- recomandarea expertului asupra solu ţiei optime din punct de vedere tehnic ş i 

economic, de dezvoltare în cadrul documenta ţiei de avizare a lucrărilor de interven ţ ii. 

Date tehnice ale investi ţiei: 

1. descrierea lucrărilor de bază  si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma 

realizării lucrărilor de bază ; 

a) consumuri de utilităţi: 

b) necesarul de utilit ăţi rezultate; 

Durata de realizare şi etapele principale: 

- graficul de realizare a investi ţiei: 

Costurile estimative ale investi ţiei: 

1. valoarea total ă  cu detalierea pe structura devizului general; 

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investi ţiei. 

Indicatori de apreciere a eficien ţei economice: 

- analiza comparativă  a costului realiz ării lucrărilor de interven ţii faţă  de valoarea de 

inventar a construc ţiei. 

Estimări privind forţa de muncă  ocupată  prin realizarea investi ţiei: 

1. număr de locuri de munc ă  create în faza de execu ţie; 

2. număr de locuri de munc ă  create în faza de operare. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi ţiei: 

1 .valoarea totală  (INV), inclusiv TVA (mii lei) 



(în preţuri - luna, anul, 1 euro 	. lei), 

din care: 

- construc ţii-montaj (C+M); 

2. eşalonarea investi ţiei (INV/C+M): 

- anul I; 

- anul 11; 

3. durata de realizare (luni); 

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

5. al ţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizat ă  investi ţia, după  

caz. 

- 	Avize şi acorduri de principiu: 

1. certificatul de urbanism; 

2. avize de principiu privind asigurarea utilit ăţilor (energie termic ă  şi electrică, gaz 

metan, apă-canal, telecomunica ţii etc.); 

3. acordul cle mediu; 

4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de interven ţie. 

B. Piese desenate: 

1. plan de amplasare în zon ă  (1: 25000-1:5000); 

2. plan general (1: 2000-1 :500); 

3. planuri ş i secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de 

coordonare a tuturor specialit ăţilor ce concură  la realizarea proiectului; 

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup ă  caz. 

D.A.L.I. va fi elaborată  de specialişti atestaţi de Ministerul Culturii, specialităţiie 

arhitectură  şi restaurare piatră . 

viii. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Durata de prestare a serviciilor este 30 zile de la data primirii Ordinului de începere a 

serviciilor de proiectare. 

ix. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Pre ţul cel mai sc ăzut 

X. ETAPE IN DERULAREA CONTRACTULUI: 

- Desemnarea câ ştigătorului şi semnarea contractului 



- Predarea studiului geotehnic 

- Predarea expertizei tehnice 

- Predarea documenta ţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

. Termenul maxim de predare a studiului geotehnic - maxim 14 de zile de la data 

primirii comenzii de elaborare a studiului geotehnic 

. Termenul maxim de predare a expertizei tehnice - maxim 21 de zile de la data 

primirii comenzii de elaborare a expertizei tehnice 

• Termenul maxim de predare a documenta ţiei de avizare a lucr ărilor de intervenţii 

- maxim 30 de zile de la data primirii comenzii de elaborare a documenta ţiei de 

avizare a lucrărilor de interven ţii 

• Întreaga documenta ţie (atât piesele scrise cat şi cele desenate) se va preda pe 

suport de hârtie în 4 exemplare stampilate şi semnate în original şi pe suport 

electronic în variantă  cu semnături ş i ştampile, format PDF în 2 exemplare. 

• Expertiza Tehnică  şi Documenta ţia de avizare a lucrărilor de interven ţie se 

vor recepţiona numai însoţite de avizele si acordurile necesare, inclusiv aviz 

de la Ministerul Culturii. În func ţie de procedurile de avizare prestatorul 

poate solicita, motivat, prelungirea termenelor de predare 

- Prestatorul se oblig ă  sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru 

documenta ţia elaborată, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documenta ţia 

pentru urm ătoarele faze ale proiectului f ără  acordul scris al prestatorului. 

- Prestatorul se obligă  să  constituie garan ţia de bună  execu ţie a contractului în 

cuantum de 1 0% din valoarea f ără  TVA. 

Director executiv, 
Maria Nuţă  

4 
Şef Serviciu, 

Marian yselnicu 

Întocmit, 
insp. Doolaie 


