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II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII 
 

   Elaborarea următoarelor documentaţii: 

1) - Expertiză tehnică pentru instalaţii termice la Sectia de Pompieri Viseu de Sus; 

2) - Documentaţie pentru obţinerea acordului de mediu pentru obiectivul mai sus amintit; 

3) - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de  "MODERNIZARE CENTRALĂ 

TERMICĂ ŞI INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE LA SECŢIA DE POMPIERI VIŞEU 

DE SUS"; 

4) - Proiect tehnic (Detalii de execuţie, Caiete de sarcini inclusiv cel pentru achiziţia de 

lucrări) la obiectivul de investiţie; 

5) - Certificat de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor de intervenţie la instalaţia 

de încălzire de la Secţia de Pompieri Vişeu de Sus. 

  Autoritatea contractantă va declara un singur operator economic câştigător care va 

putea realiza  toate cele 5 documentaţii mai sus enumerate (singur sau în parteneriat cu alte 

persoane fizice autorizate), responsabilitatea, legalitatea întocmirii documentaţiilor revine 

în totalitate operatorului economic câştigător.  

  Proiectele întocmite de operatorul economic câştigător şi predate autorităţii 

contractante în original, devin după plata lor, proprietatea acesteia (I.S.U. Maramureş). 

I.S.U. Maramureş va putea utiliza aceste proiecte numai pentru obiectivul pentru care au 

fost proiectate şi contractate.   

  Deasemenea proiectantul care va fi declarat câştigător va asigura şi asistenţă tehnică 

din partea proiectantului pe parcursul execuţiei şi a recepţiei lucrărilor fără costuri 

suplimentare din partea acestuia. 

 
III. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCŢIA 

 
Construcţia se află situată în oraşul Vişeu de Sus, strada Libertăţii nr. 16, având 

regimul de înălţime parter şi 1 etaj (P+1E) cu suprafaţa construită/desfăşurată de 

538,00/1076,00 mp.  

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă „ B ”- construcţie de importanţă 

deosebită (conf. HG 766/1997), clasa de importanţă „ I ”-  construcţie de importanţă vitală 

pentru societate (conf. P 100 – 13).  
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Construcţia este executată în anul 1995, fiind realizată pe fundaţie din beton, pereţi 

exteriori de 35 cm grosime (din bolţari de beton la parter, respectiv din blocuri ceramice cu 

goluri – tip GVP la etaj), planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din 

tablă. 

La parterul clădirii, într-o încăpere separată corespunzător faţă de restul construcţiei 

având suprafaţa utilă de 59,16 m2 este amplasată centrala termică compusă din două cazane 

echipate cu arzătoare care funcţionează pe combustibil lichid (putere termică utilă 2 x 

130.000 kcal/h) racordate la un coş de fum având secţiunea liberă de 400 x 400 mm. 

Prepararea apei calde menajere se realizează printr-un boiler vertical de 500 l, funcţionând 

cu agent termic de la cazane. Necesarul de căldură total este de 238.000 kcal/h (180.000 

kcal/h - pentru încălzire şi 58.000 kcal/h - pentru prepararea apei calde menajere). De 

asemenea, tot la parterul clădirii se află situat garajul autospecialelor de intervenţie, cele 

cinci uşi metalice ale garajului (de dimensiuni l/h - 3,60/4,25 m) sunt ruginite, corodate şi 

neetanşe, constatându-se mari pierderi de căldură din această cauză. 

 Corpurile de încălzire de la parter sunt de tip registru din ţeavă neagră de oţel cu un 

conţinut mare de apă şi eficienţă scăzută, iar la etaj din fontă, însă cu depuneri mari de 

piatră la interior. Distribuţia instalaţiei de încălzire este din ţeavă neagră de oţel neizolată 

termic.  

 
IV.    INTERVENŢIlLE  PROPUSE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE: 
 

- înlocuirea cazanelor ce funcţionează pe combustibil lichid cu cazane ce 

funcţionează pe peleţi şi lemne; 

- înlocuirea pompelor de circulaţie din sistemul de încălzire (mari consumatoare de 

energie electrică) cu pompe de înaltă eficienţă energetică; 

- înlocuirea registrelor de încălzire de la parterul clădirii şi a radiatoarelor din fontă 

de la etaj cu corpuri de încălzire cu eficienţă ridicată; 

- înlocuirea sistemului de distribuţie a încălzirii din ţeavă neagră de oţel neizolată 

termic cu un sistem de distribuţie din ţeavă de cupru cu izolaţie termică; 

- înlocuirea boilerul pentru prepararea apei calde menajere cu un alt boiler mai 

eficient; 
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- refacerea circuitului de apă caldă de la boiler la duşuri şi băi şi prevederea unei 

conducte de recirculare;  

- înlocuirea celor cinci uşi ale garajului cu uşi secvenţiale izolante termic. 

 

V.      SCOPUL EXECUŢIEI SERVICIULUI: 
 

Potrivit cerinţelor impuse în Certificatul de urbanism nr. 56 din 21 martie 2017 emis 

de către Primăria Oraşului Vişeu de Sus, se impune efectuarea expertizei tehnice pentru 

instalaţii termice şi elaborarea unei documentaţii pentru obţinerea acordului de mediu.  

Conform prevederilor art. 11, alin. (1) din H.G. 907/2016 – privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Proiectul pentru 

autorizarea executării lucrărilor este parte a documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de 

construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991 republicată. 

Potrivit art. 12, din H.G. 907/2016, Proiectul tehnic de execuţie constituie 

documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază, şi după caz, optimizează, prin 

propuneri tehnice, scenariul aprobat în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii. Caietele de sarcini sunt părţi scrise ale proiectului tehnic, iar detaliile de 

execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind parte 

integrantă a acestuia.  

 
VI.    DESCRIEREA  SERVICIULUI: 

 
Expertiza tehnică va determina starea tehnică actuală a instalaţiei de încălzire şi apă 

caldă menajeră în întreaga clădire, va sta la baza elaborării Proiectării obiectivului de 

investiţii ”Modernizare centrală termică şi instalaţii de încălzire la Secţia de Pompieri 

Vişeu de Sus”, va stabili condiţiile impuse de actele normative în vigoare pentru realizarea 

unei centrale termice care să funcţioneze în condiţii de siguranţă.  

Expertiza tehnică va fi în mod obligatoriu ştampilată şi semnată de către un expert 

tehnic în specialitatea instalaţii termice atestat de către M.L.P.A.T., având certificatul de 

atestare vizat la zi.  
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Potrivit art. 20 din HG 925/20.11.1995 „proiectul întocmit pe baza raportului de 

expertiză tehnică de calitate trebuie însuşit de către autorul acestuia, din punct de vedere al 

respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse”. 

De asemenea eventualele modificări aduse proiectului tehnic/dispoziţiile de şantier 

emise pe parcursul derulării lucrărilor, se vor verifica, semna şi ştampila de către expertul 

tehnic atestat. 

 

Documentaţia pentru obţinerea acordului de mediu va fi elaborată în conformitate cu 

O.M. 860/2002 - pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi 

de emitere a acordului de mediu şi se va transmite de către prestator Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Maramureş, achitându-se totodată şi taxele necesare eliberării acordului 

de mediu.  

 

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

(P.A.C.), precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor 

(P.O.E.) sunt prevăzute în anexa nr. 9 din H.G. 907/2016 şi se adaptează de către prestator 

în conformitate cu specificul şi complexitatea investiţiei. Documentaţia tehnică de 

proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire se va supune verificării tehnice de 

calitate pentru cerinţele stabilite prin lege, de către specialişti verificatori de proiecte, 

atestaţi potrivit legii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, prin Certificatul de 

urbanism nr. 56 din 21 martie 2017 emis de către Primăria Oraşului Vişeu de Sus, s-a 

solicitat investitorului Acordul I.S.C. Maramureş. Fiind o lucrare de intervenţie la un 

obiectiv M.A.I., acordul se emite de către Direcţia Generală Logistică – Serviciul Controlul 

Calităţii în Construcţii la solicitarea investitorului.  

Autorizaţia de construire se obţine de la Direcţia Generală Logistică – Serviciul 

Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, conform prevederilor art. 43, lit. a) din Legea 

nr.50/1991 republicată. 
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Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie (P.T.) se regăseşte în Anexa nr. 10 

din H.G. 907/2016 şi poate fi adaptat în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului 

de investiţii propus.  

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie verificat de un verificator de proiecte 

atestat, să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţiile tehnice complete 

privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale 

beneficiarului. 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să conţină părţile scrise şi părţile desenate 

necesare execuţiei obiectivului de investiţii. 

Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a 

lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, breviare de calcul, caiete de sarcini inclusiv cel 

pentru achiziţia de lucrări, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a 

investiţiei. 

Părţile desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe 

baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare 

elaborării caietelor de sarcini şi care cuprind planşe de ansamblu, planşe de instalaţii şi 

planşe de utilaje şi echipamente tehnologice.  

Detaliile de execuţie respectă prevederile proiectului tehnic de execuţie, explicitează 

şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte operaţiuni privind 

părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia, indică dimensiuni, 

materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.   

Anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei 

obiectivului de investiţie (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie 

ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). 

Proiectantul va îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 23, lit. a) - i) din Legea nr. 10 / 

1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: 

    a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 

    b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 
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    c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, 

stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor 

semnalate; 

    d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, 

exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire 

privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea 

construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului; 

    e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente 

cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

    f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, 

la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, 

precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de 

către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului; 

    g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor 

executate; 

    h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele 

elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile 

existente; 

    i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, 

a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia 

la terminarea lucrărilor. 

 

La finalizarea lucrărilor de intervenţie la instalaţia de încălzire, se va efectua auditul 

energetic, elaborându-se certificatul de performanţă energetică. 

 Conţinutul cadru al auditului energetic este prevăzut în : 

- Legea nr. 372/13.12.2005 - republicată privind performanţa energetică a clădirilor ; 

- Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului pentru 

aprobarea reglementării tehnice, “Metodologie de calcul al performanţei energetice a 

clădirilor” publicat în M.O., partea I, nr. 126/21.02.2007; 
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      OFERTANTUL                                                                                                                              
__________________  
  (denumirea/numele)  
 

FORMULAR DE OFERTA 

Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 
1.Examinând caietul de sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________,  
                                                                                                                            (denumirea/numele ofertantului)  
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini mai sus menţionat,  să prestăm 
servicii de expertiză şi proiectare a sistemelor de încălzire pentru „Modernizare centrală termică şi instalaţii de 
încălzire la Secţia de Pompieri Vişeu de Sus” pentru suma de __________________ lei, cu tva inclus reprezentând: 
                                    (suma în litere şi în cifre)       

Nr. 
crt. Denumire  documentaţie 

Preţ 
fară 
TVA 

Preţ 
cu 

TVA 
1 Expertiză tehnică pentru instalaţii termice   
2 Documentaţie pentru obţinerea acordului de mediu    
3 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor   
4 Proiect tehnic (Detalii de execuţie, Caiete de sarcini inclusiv cel pentru achiziţia de 

lucrări) 
  

5 Certificat de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor de intervenţie la instalaţia 
de încălzire  

  

TOTAL GENERAL   
 
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ____________________________________                                                                                                                     

        (durata în litere şi în cifre) 
zile, respectiv până la data de ______________________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată   
                                                         (ziua/luna/anul)                                           
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi.  

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi 
primi.  

Data _____/_____/_____  
 

                           _____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez  
                             (semnătura)  
                           oferta pentru şi în numele ____________________________________.  
                                                                        (denumirea/numele ofertantului)   




