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1. DATE  GENERALE    

 

Denumirea  obiectului  de  investitii : 

 AMENAJARE PIATA DE GROS LA TARGUL OBOR BRAILA   

 

Amplasamentul :  
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Beneficiarul investitiei :   

 SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila  

 

 Elaboratorul  documentatiei:                                                  

SC Intertech Design SRL Bucuresti 

 

2. OBIECTUL  ACHIZITIEI 

2.1. Obiectul  prezentei  investitii  il  constitue  „ Amenajare  Piata de gros la Targul Obor Braila ” 

2.2. Prezentul  caiet  de  sarcini  stabileste  conditiile  tehnice  si  de  calitate  pentru  executia  lucrarilor  

de  Amenajare Piata de gros la Targul Obor Braila. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt 

minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de 

sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea 

unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.  

3. DOMENIUL DE APLICARE  

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de  

amenajare a pietei de gros la Targul Obor Braila. 

3.2 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de  

constructii. 

3.3 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta 

legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor 

de amenajare a pietei de gros la Targul Obor Braila. 

3.4 Conditiile  tehnice  si  de  calitate stipulate  in  prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 

prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.  

 

4. INFORMATII  LOCATIE         
 

Terenul pe care se va amenaja piata de gros este proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale a 

Municipiului Braila si face  parte  din  domeniul  public aflat in administrarea SC Administratia 
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Pietelor si Targurilor SA Braila.   

Amplasamentul  propus  pentru  amenajarea pietei de gros este situat pe soseaua Ramnicu Sarat, 

nr.111C, in incinta Targului Obor actual, amplasament identificat cu numarul cadastral 17684 in 

Cartea funciara a Municipiului Braila.   

Suprafata de teren din planul de amplasament este de 28404 mp. 

      Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si constau in    

amenajarea  targului  de gros  in  incinta actuala a Targului Obor Braila. 

      In zona adiacenta incintei Targului Obor exista retele de alimentare cu energie electrica si 

telecomunicatii, retele de gaze naturale si retele apa-canal.  

      Accesul in incinta Targului Obor se va realiza din soseaua Ramnicu Sarat, in conformitate cu 

planul de situatie. 

      Terenul de amplasament este partial amenajat in situatia existenta.  

   

5. LUCRARI   PROPUSE  

 

Arhitectura 

 

 Terenul Targului Obor este partial amenajat, respectiv sunt doua constructii, o constructie 

in care isi desfasoara activitatea personalul administrativ si o constructie in care se afla amenajat un 

grup sanitar, tip fosa, in proportie de 70% degradat. Pavimentul amplasamentului este in proportie de 

40% acoperit cu pavaj bazaltic asezat pe pat de nisip amestecat cu pamant iar restul de 60% este 

acoperit cu asfalt degradat neavand strat de fundatie. Pe o anumita suprafata se desfasoara activitatea 

de comercializare a produselor agricole (fan, lucerna, baloti de paie, snopi de ciocani, cereale), pe 

alta suprafata se desfasoara activitatea de talcioc duminical cu vechituri, antichitati, etc., pe alta 

suprafata de teren se desfasoara activitatea de comercializare produse de dogarie si harnasamente iar 

o alta suprafata de teren este destinata alimentatiei publice, activitate ce se desfasoara in chioscuri tip 

rulota. Aproximativ 30% din suprafata Targului Obor este ocupata de activitatea de comercializare 

de material lemons (cherestea, etc.). O suprafata de aproximativ 5% este destinata comertului cu 

animale in perioada Sarbatorilor Pascale si a Sarbatorilor de Craciun. 

         Descrierea solutiei functional constructive propuse : 

         Pe acest teren se propune transformarea Targului OBOR intr-o PIATA de GROSS moderna si 

functionala cu constructii cu regin de inaltime - P (parter) in suprafata construita Sc = 3116,55 mp si 

suprafata construita desfasurata Sd = 3116,55 mp, ce are inaltimea maxima de la cota terenului 

amenjat de : Hmax = 3.40 m. 

         Intregul teren a fost structurat in 15 zone functionale (conform plan de zonificare functionala), 

fiecare dintre aceste zone fiind reprezentativa pentru cate o activitate comerciala, circulatii carosabile 

si pietonale, parcaje, spatii verzi prevazute cu mobilier urban. 

Constructiile propuse in incinta pietei se vor desfasura pe un singur nivel (parter) si vor deservi 

zonele 

in care sunt amplasate (conform plan propunere - plansa A02). 

         Atat constructiile, cat si obiectele de mobilier urban de pe intreaga suprafata a sitului vor 

indeplini conditiile pentru incadrarea in Gradul II de rezistenta la foc, conform Normativului 

P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor. Riscul de incendiu al ansamblului va fi: RISC 

MARE. Circulatiile, atat pietonale cat si auto, ca de altfel si evacuarile in caz de incendiu, vor fi 

dimensionate in conformitate cu prevederile Normativului P118/99. 

         Incinta targului va fi prevazuta cu un acces principal (poarta 1) din soseaua Ramnicu-Sarat pe o 

lungime de 10,25 m liniari (acces auto si pietonal) dotat cu turnicheti pentru pietoni pe fiecare sens 

de mers, cabina de paza cat si bariera auto. Pe latura de Vest, terenul se invecineaza cu un drum de 

servitute si sunt prevazute alte 3 accese, fiecare dotat cu cabina de paza si bariere auto (poarta 2 – 

9,00 m deschidere - stabileste legatura cu zona de vanzare si preluc rare cherestea; poarta 3 – 7,00 m 

deschidere - deserveste Targul Duminical si zona de dogarie - legatura directa spre parcarea 
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vizitatorilor ; poarta 4 – 7,00 m deschidere - deserveste zona comert animale fiind singura prevazuta 

cu decantor pentru acestea). 

     In zona accesului principal (poarta1) se afla o cladire existenta care necesita reabilitare si 

recompartimentare (C1) in suprafata construita de 19,50 mp, ce se propune a fi alcatuita din : 

casierie – 4,92 mp ; birou paza – 1,62 mp ; birou – 6,72 mp. Langa C1 se va construi o noua cladire 

de birouri C2 desfasurata pe parter cu o suprafata desfasurata de 19,50 mp care contine 2 spatii de 

birouri : birou 1 – 6,63 mp, ; birou 2 -  6,72 mp. 

     Pe latura de N-E exista un grup sanitar dezafectat care este propus spre demolare. Pe amprenta 

vechiului grup sanitar se construieste unul nou (C4) care sa deserveasca Zona 2. Acest grup sanitar 

(C4) in suprafata de 55,77 mp este organizat astfel: - toalete barbati – 13,35 mp; toalete femei – 

17,83 mp; toaleta persoane cu dizabilitati – 2,82 mp; hol – 6,45 mp; depozitare – 2,65 mp. 

   Din punct de vedere functional cele 15 zone propuse aferente intregului ansamblu sunt organizate 

astfel : 

 

Zona 1 – ALIMENTATIE PUBLICA - Aria = 712 mp 

          

          ● Cladire alimentatie publica C5 : - S constr. = 167,40 mp 

                                    - depozitare – S utila = 17,78 mp; 

                                    - bar - S utila = 9,18 mp; 

                                    - sala de mese – S utila = 123,63 mp; 

          ● Grup sanitar: - S constr. = 20,79 mp 

                                   - hol- S utila = 1,90 mp; 

                                   - grup sanitar femei – S utila = 4,87 mp 

                                   - grup sanitar personae cu dizabilitati – S utila = 2,96 mp 

                                   - grup sanitar barbati – S utila = 4,87 mp 

                 Suprafata construita totala = 188,19 mp 

 

          ● Terasa aferenta cladirii (platforma betonata neacoperita): S = 51,15  mp 

          ●  Circulatii pietonale = 105 mp 

          ● Spatii verzi amenajate =  367,66 mp 

                  

Zona 2 -  VANZARE LEGUME FRUCTE – Aria = 1544,80 mp din care  

  

       Z2a - (Aria = 1485mp)  

       ● Boxe - 30 bucati - Sconstr (C3a - 180mp + C3b - 270mp + C3c – 180mp + C3d - 270mp) = 

900 mp: 

 Suprafata construita/boxa = 30 mp 

                - vestiar – S = 2,50 mp 

                - camera frigorifica – S  = 9,25 mp 

                - spatiu vanzari – S  = 14,50 mp 

        ● Circulatii pietonale = 534 mp 

        ● Spatii verzi = 51 mp 

     Z2b - (Aria = 59,8 mp) 

        ● C4- Grup sanitar - S constr = 59,8 mp 

  - toalete barbati = 13,35 mp 

  - toalete femei = 17,83 mp 

  - toalete persoane cu dizabilitati = 2,82 mp 

  - hol = 6,45 mp 

  - depozitare = 2,65 mp  

              Suprafata construita totala = 959,8 mp 

 

Zona 3 - VANZARI AUTO – Aria = 678.25 mp din care 
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S totala platforma betonata = 626 mp. 

                  -bariera auto 

                  -cabina paza prefabricata (1 bucata): C7 – S constr = 2,25 mp 

                  -cabina asigurari (2 bucati): C8 – S constr. = 25,00 mp 

             Suprafata construita totala = 52.25 mp 

 

Zona 4 –TARG SUPRAFATA ACOPERITA – Aria = 607 mp din care  

  

       S totala platforma betonata acoperita – Copertina C6 = 607 mp. 

       - Adaposteste 30 locuri parcare dube – 3,00 m x 5,00 m 

               Suprafata construita totala = 607 mp 

 

Zona 5 - VANZARE CHERESTEA – Aria = 906,25 mp din care  

     

                  ●  Platforma betonata vanzare cherestea - S = 904 mp. 

       - Z5a = 452 mp, 

       - Z5b = 452 mp. 

    ● Cabina paza prefabricata (1 buc) C7 - S constr = 2,25 mp 

                         Suprafata construita totala = 2.25 mp 

 

Zona 6 – ZONA VANZARE FAN/ BALOTI DE PAIE - Aria = 840 mp din care: 

 ● S totala platforma betonata - 840 mp. 

 

Zona 7 – ZONA  REZERVOARE - Aria = 412 mp din care: 

  

               ● Z7-a = 200 mp - REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU C 11- S totala = 123,61mp 

            Circulatii pietonale – S = 76.40 mp 

 ● Z7-b = 212 mp - REZERVOR SUBTERAN APE PLUVIALE C 15- S totala = 140 mp. 

            - Toalete ecologice C9 (5 bucati) - S = 8,50 mp 

            - Circulatii pietonale – S = 63,50 mp           

                                   Suprafata construita totala = 8,50 mp 
   

Zona 8 – ZONA PARCARE VIZITATORI - Aria = 1215 mp din care: 

  

               ● Parcare S totala = 550 mp 

                                 - 44 de locuri x 12,5 mp 

  ● Toaleta ecologica C9 (5 bucati) - S construita/buc - 1,7 mp x 5 buc 

 ● Circulatii pietonale – S = 260 mp 

 ● Spatii verzi – S = 396,5 mp 

      Suprafata construita totala = 8,50 mp 
   

Zona 9 – ZONA VANZARE ARTICOLE DOGARIE - Aria = 1090 mp  din care: 

 ●Platforma betonata neacoperita - S totala = 1090 mp 

 

Zona 10 – TARG DUMINICAL - Aria = 2761 mp din care 

 

               ●Z10a platforma betonata neacoperita – (Aria= 1696 mp) din care:    

                  - Tarabe  (14 buc x 43,56 mp + 7 bucati x14,50 mp) - S constr =711,34 mp 

                  - Circulatii pietonale – S = 984,66 mp 

 

 ●Z10b platforma betonata neacoperita – (Aria = 1065 mp) din care: 
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            - Tarabe  (12 buc x 43,56 mp) - S   = 522,72 mp 

                          - Circulatii pietonale – S = 542,28 mp 

 

- 26 tarabe  a cate 43,56 mp fiecare - S constr. = 1132,56 mp 

- 7 tarabe a cate 14,50 mp fiecare – S constr.  = 101,50 mp 

 

                       Suprafata construita totala = 1234,06 mp 
 

Zona 11 – VANZARE PRODUSE SEZONIERE – Aria = 1322 mp  din care  

  

               ● Parcare  S = 337,5 mp, (27 locuri parcare x 12,5 mp)  

 ● Circulatii pietonale – S = 984,5 mp 

 

Zona 12 – VANZARE ANIMALE Aria = 1485 mp din care  

  

               ● Z12–a – Aria platforma betonata vanzare animale = 1151 mp 

               ● Z12–b – Aria = 334 mp din care: 

      - Decantor existent C14 – 8,00 m x 4,05 m = 32,4 mp 

      - Cabinet veterinar C12 – S = 12,50 mp 

      - Parcare comercianti – S =187,50 mp, (15 locuri x 12,5 mp)  

      - Pietonal  - S = 101,6 mp 

            Suprafata construita totala = 12,5 mp  
 

Zona 13 – VANZARE CEREALE – Aria = 534 mp din care 

   

               ● Platforma betonata S = 534 mp 

 - Cabina paza prefabricata (1 bucata) C7 – S constr = 2,25 mp (amplasata pe platforma 

betonata) 

                         Suprafata construita totala = 2,25 mp  
 

Zona 14 - DEPOZITARE DESEURI - Aria = 60 mp  din care  

  

       ● Platforma betonata S =  60 mp 

      - Este prevazuta cu patru pubele C13 sortate pe categorii de deseuri (plastic, hartie, sticla, gunoi 

menajer) 

 - Cabina paza prefabricata (1 bucata) C7 – S constr. = 2,25 mp  

  Suprafata construita totala = 2,25 mp  
 

Zona 15 – CLADIRI ACCES SI PARCARE BICICLETE - Aria = 60 mp  din care 

  

               ● Z15 a – CLADIRI ( Aria = 39 mp) din care : 

                    - Cladire administratie si paza C1 - Sc = 19,50 mp  

  - casierie = 4,92 mp 

  - birou paza = 1,62 mp  

  - birou = 6,72 mp  

      - Cladire birouri C2 – Sc = 19,50 mp 

  - birou 1 = 6,63 mp 

  - birou 2 = 6,72 mp 

    Suprafata construita totala = 39 mp 

  

                ● Z15 b - PARCARE BICICLETE ( Aria = 21 mp)  
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  - Rasteluri pentru parcarea a 50 de biciclete 

  

 Toate cele 15 zone functionale vor comunica prin drumuri pietonale in suprafata de 2587,20 mp 

si carosabile in suprafata de 9560 mp, iar spatiile verzi aferente intregului teren si care ies din sfera 

de acoperire a zonelor sunt  in suprafata de 2008,50 mp. 

 

LUCRARI DE ARHITECTURA 

  

       Cladirile propuse a se realiza in incinta Targului Obor sunt de doua tipuri, dupa cum urmeaza: 

 

 

 

Tip 1: Cladirile C1, C2, C4, C5: 

       ● Sistemul constructiv este unul mixt (zidarie portanta - cadre din beton armat monolit). 

Inchiderile sunt realizate din caramida termoeficienta cu goluri grosime de 30 cm si un strat 

termoizolant din polistiren expandat de 10 cm. Golurile vor fi inchise cu ferestre mobile din PVC cu 

geam clar termoeficient LOW-e. 

         ●   La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si tencuieli 

decorative pe suport de termosistem. 

         ●    La interior finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pt. spatiile 

umede sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet - pentru birouri, si beton sclivisit -  

pentru spatiile de depozitare sau cu trafic intens, placari ceramice - pentru spatiile umede. Usile vor 

fi realizate din material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 

         ●      Constructiile sunt prevazute cu terasa necirculabila. In ceea ce priveste izolarea terasei se 

recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa 

decopertarea straturilor de lestare si /sau hidroizolante - la constructia C1. Se propune ca solutia de 

izolare hidro-termica si sa se realize cu placi rigide de polistiren expandat ignifugat de inalta 

densitate (efortul de compresiune 150 kPa si clasa de reactie la foc B-s2,d0) de minim 16 cm si 

protejarea acesteia cu o sapa armata de 3-5 cm si minim 2 straturi exterioare de hidroizolatie (una 

autoadeziva si una cu ardezie). 

         ● Apele pluviale vor fi colectare printr-un sistem de pluviale catre un sistem de rigole. 

 

Tip 2: Cladirile C3,C8, C12: 

          ●  Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala pe 

structura metalica. Acoperisul se va realiza in sistem invelitoare din panouri de tabla termoizolata cu 

vata minerala pe sarpanta metalica. 

           ●  Pardoseala va fi din beton sclivisit. 

 

Finisajele sunt urmatoarele 

 Tip 1 : Cladirile C1, C2, C4, C5: 

     ●  - La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si tencuieli 

decorative pe suport de termosistem. 

   ●  - La interior , finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pentru 

spatiile umede sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet – pentru birouri si beton 

sclivisit – pentru spatiile de depozitare sau cu trafic intens, placari ceramice- pentru spatiile umede. 

Usile vor fi realizate din material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 

 Tip 2 : Cladirile C3, C8, C12 : 

     ●  - La exterior, finisajele vor fi pe baza vopseli epoxidice  

     ● - La interior , finisajele vor fi pe baza de vopseli epoxidice, iar pardoseala din beton 

sclivisit. Usile vor fi realizate din PVC.  

            

 Amenajare exterioara 
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Finisajele exterioare :  

       - Pavaje cu piatra cubica reconditionata recoltata de pe sit, pietris, beton pentru carosabil. 

 - Parcajele si marcajele rutiere vor fi trasate cu vopsea epoxidica alba. 

 - Zonele verzi vor fi prevazute cu banci din lemn pe structura de beton . 

 Din punct de vedere al salubritatii sunt prevazute cosuri de gunoi atat pe stalpii de iluminat cat 

si in zonele in care se impune acest lucru. Au fost prevazute a se monta toalete ecologice grupate pe 

sexe (barbati - femei) si pentru persoanele cu disabilitati. 

        Imprejmuirea se va reconditiona/repara/inlocui pe laturile cu vecini. Se propune construirea 

unui gard nou pe latura vestica - spre drumul de acces din panouri prefabricate din beton. De 

asemenea, pe toata lungimea imprejmuirii se propune dotarea cu sarma ghimpata deasupra 

panourilor de gard. 

       Se propune a se planta un numar de 105 arbusti de inaltime medie: 

- Specia Berberis Thunbergii Carmen; 

- Specia  Euonymus fortune emerald’n’gold; 

     In functie de disponibilitatea furnizorului de plante la momentul achizitiei, se prefera un numar 

egal din cele doua specii de plante propuse, plantate intercalat. 

          De asemenea, se vor planta un numar de 66 bucati copaci talie inalta astfel: 

- 20 bucati - Platanus acerifolia (Platan) - inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

- 23 bucati - Quercus robus (Stejar) – inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

- 23 bucati - Parrotia persica - inaltime la momentul plantarii de minim 2 metri 

       Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate, se va folosi pământ 

vegetal rezultat de la curăţirea terenului precum si altul adus de pe alte suprafeţe locale de teren cu 

pamant vegetal in complectare. 

           

  Echipamente si dotari 

S-au prevazut echipamente tehnice de supraveghere si monitorizare clienti si marfa . 

S-a prevazut un sistem de control-acces si taxare ce contine: 

    ● eliberator/cititor tichete linia de intrare/ iesire: poarta 1 si poarta 3, ce deservesc atat vizitatorii 

cat si comerciantii; 

    ● 2 case automate de plata: una la poarta 1, cealalta la intrarea in zona de parcare vizitatori; 

    ● Bariere automatizate pentru toate portile; 

    ● Turnicheti pentru intrarea/iesirea pietonale de la poarta 1; 

    ● Bariera automatizata pentru intrarea in zona vanzari auto; 

    ● Casa manuala de plata 

Au fost prevazuti hidranti exteriori supraterani si un bazin apa in incinta targului astfel incat sa 

satisfaca cerintele intocmirii unui plan de interventii in caz de incendiu. 

 

          Sanatatea oamenilor si protectia mediului 

        Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate, proiectul nu va produce efecte negative 

asupra mediului. Apelele meteorice colectate de pe platforme si drumuri de acces sunt preluate prin 

sistemul de rigole de o canalizare meteorica montata ingropat si apoi dirijate spre separatorul de 

hidrocarburi.  

Evacuarea apelor meteorice preepurate si a apelor uzate menajere epurate se face prin pompare 

printr-o conducta PEHD Ø 100 mm in reteaua locala de canalizare cu un debit controlat pentru a nu 

afecta debitele retelei locale existente. 

         Protectia calitatii apei 

Functiunea propusa a se executa pentru intreg ansamblul ramane neschimbata, constructia Pietei de 

gros nu afecteaza calitatea apelor. 

 

        Protectia aerului 

Nu sunt elemente de poluare a aerului si pe parcursul executiei se vor lua masuri specifice la acest tip de  
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lucrare care sa duca la protectia aerului. 

        Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Atat pe parcursul executiei cat si in perioada de functionare nu se vor depasi curbele de zgomot 

admise prin legislatia in vigoare. 

        Protectia impotriva radiatiilor   

Proiectul nu presupune surse de radiatii. 

        Protectia solului si a subsolului 

Din activitatea desfasurata prin prezentul proiect nu rezulta nicio sursa de poluare cu impact negativ 

asupra solului. In conditiile respectarii stricte a masurilor stabilita, se poate considera ca impactul 

produs asupra solului este minim sau inexistent. 

        Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/ sau acvatice.              

      Protectia asezarilor umane si alte obiective de interes public 

Se vor respecta normele in vigoare cu privire la organizare si pozitionarea functiunilor astfel incat sa 

se reduca pe cat posibil factorii poluanti. 

Distantele fata de zona de locuit  sunt urmatoarele: 47.67 m intre accesul principal (Poarta 1) al  

pietei si blocul de locuinte- camin cu regim de inaltime P+2E (cel mai apropiat de piata) situat in 

partea de nord , facand parte integranta din frontul la Soseaua Ramnicu Sarat, iar distanta pana la 

zona Z12 - ( vanzare animale) este de 214.74 m. 

Ca masura specifica de mediu pentru protejarea zonelor populate, incinta va avea o zona verde 

perimetrala, in care vor fi plantati copaci de inaltime medie si mare, actionand atat ca filtru natural 

de aer, imbunatatind calitatea acestuia dar si ca factor protector pentru sol. Bariera de copaci inalti 

ajuta si la optimizarea ambientala din punct de vedere fonic, termic(reducand temperatura atunci 

cand e cazul)oferind zone umbrite, facilitand atat promenada cat si buna functionare a pietei. 

De asemenea, zona 12 pentru vanzare animale are propusa inca o bariera de copaci inalti si medii, 

ca o masura suplimentara de protectie. 
Prejudiciile rezultate in urma functiunii de Piata de Gross nu vor depăşi limitele maxime admisibile din 
standardele nationale si europene în vigoare. 

         Gospodarirea deseurilorgenerate de amplasament 

Deşeurile rezultate in perioada de constructie : 

Dat fiind specificul activitătii prestate pe şantier pentru realizarea investitiilor, se consideră 

că deşeurile ce pot rezulta în această perioadă sunt reduse şi nu apar probleme de eliminare a 

acestora, estimandu-se a se genera 200 mc .  

Acestea vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru 

aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Deseurile menajere rezultate 

vor fi depozitate în containere de tip „europubelă”, amplasate pe platforma betonata, care vor fi 

preluate decătre firma de salubritate locală, in baza unui contract. 

           Cantitătile de deşeuri care pot rezulta în urma lucrărilor executate pe şantier, sunt considerate 

ca fiind minime şi specifice lucrărilor şi perioadei de constructii. Minimizarea deşeurilor are în 

vedere (în principal) şi faptul că betonul, mortarul şi alte materiale necesare constructiilor vin gata 

preparate pe şantier, iar în urma lucrărilor de excavare a terenului, chiar dacă vor rezulta cantităti 

suplimentare de pământ, acesta va putea fi reutilizat în amplasament.  

             Conform reglementărilor în vigoare, deşeurile vor putea fi transmise spre valorificare pe 

bază de contract cu o firma locala autorizata pentru astfel de servicii. Va fi necesară asigurarea unei 

posibile depozitări temporare în conditii de sigurantă. Sarcinile privind modul de colectare al 
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deşeurilor, transportul şi depozitarea acestora vor fi stabilite de comun acord de beneficiarul şi 

executantul lucrărilor. 

          Tipurile de deşeuri ce pot rezulta pe şantier sunt prezentate mai jos. Este dificil de a estima 

cantitătile de deşeuri ce s-ar putea obtine, având în vedere faptul că organizările de şantier vor fi de 

mici dimensiuni. Tipurile de deşeuri care ar putea rezulta în urma unor lucrări clasice de 

constructii/montaj care se vor efectua aici în diferitele locatii, sunt mentionate în continuare 

împreună cu codurile lor, conform HG nr. 856/2002. 

         In perioada de functionare se estimeaza a se genera 30 mc de gunoi menajer pe luna, ce va fi 

colectat  selectiv (plastic, hartie, sticla, gunoi menajer), in pubelele din zona 14. De asemenea, se 

estimeaza a se genera, in zilele de targ,  din zona 12- zona vanzare animale – o cantitate de 1322kg 

dejectii/zi de targ. 

        Siguranta in exploatare  

        Au fost asigurate masuri privind protectia utilizatorilor in timpul exploatarii targului, respectiv 

masuri de siguranta impotriva accidentarii in timpul circulatiei pe orizontala, masuri de protectie in 

timpul lucrarilor de intretinere, precum si masuri de protectie la intruziuni si efractie. Au fost 

respectate prevederile urmatoarelor reglementari : NP068-02,Ordinul ministrului transporturilor 

,lucrarilor publice si locuintelor nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea 

cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 

051/2000. 

Cerinte de etanseitate, higrotermice si de calitate a aerului interior  

In vederea realizarii unui confort termic corespunzator si a reducerii necesarului de energie 

pentru incalzire, in conformitate cu prevederile legale, au fost luate masuri de izolare termica a 

tuturor elementelor de inchidere perimetrala ( delimitarea volumului incalzit) astfel incat sa se 

limiteze pierderile de caldura in exploatare. S-a avut in vedere asigurarea unui nivel ridicat de izolare 

hidrofuga.0 Au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari: C107/1-97, C107/3-97, 

NP064-02, C112-96 si C37-88. Se vor asigura prin materiale de finisaj si de protecţie care sa asigure 

etanşeitatea la apa subterana sau de infiltraţii a apelor pluviale. Pentru încercări se vor utiliza 

normele din Normativ C 56-85 si C 112-86. Pentru tâmplarii exterioare, valoarea presiunii statice a 

aerului la care se asigura etanşeitatea, se recomanda sa nu fie mai mica de 40 Kg/m2. Valorile 

temperaturii si umidităţii relative a aerului interior va fi de max.220C si respectiv 60% conform 

STAS - 6472/3-84 - cu încadrarea in grupa a I-a. Pentru protecţia termica, minima, pe timp friguros 

se au in vedere prescripţiile conform STAS 1907/1-80 si STAS 1907/2-80, care se refera la 

economia de energie termica. Pentru asigurarea protectiei la zgomot aerian si de impact, elemetele 

delimitatoare ale spatiilor interioare au fost astfel conformate incat zgomotul perceput de ocupanti sa 

se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, 

asigurandu-se o ambianta acustica acceptabila. Se va asigura prin pereţi despărţitori de 

compartimentare,   realizându-se un nivel de max.30-35 dB. S-au respectat urmatoarele reglementari: 

STAS 6156/86, C125-87 si P122-89.   

Retea electrica 

Alimentarea cu energie electrica a TEG se va face prin intermediul unui conductor CYabY 

3x150+95mmp. Schema de distributie a energiei electrice este de tip  TN-S, separarea nulului de 

protectie de nulul de lucru realizandu-se in tablourile electrice. Datele electroenergetice de consum 

pentru TEG  sunt următoarele: Putere instalata Pi kW 211; Coeficient de simultaneitate - 0,7; Putere 

ceruta kW 147; Curent maxim  A 237; Tensiune V 400. 

Retea sanitara 

Retele apa potabila si de incendiu 

Varianta aleasă pentru alcătuirea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi pentru alimentarea 

rezervorului pentru incendiu exterior este compusă din două artere principale: o o arteră din ţeavă de 
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PEHD Ø 63 mm, de alimentare a cladirilor din incinta; o o arteră din ţeavă de PEHD Ø 100 mm, 

care alimentează hidrantii supraterani si rezervorul pentru incendiu ; 

 

Retele canalizare de apa uzata menajera si ape meteorice 

Alcătuirea reţelei de canalizare menajeră a fost concepută ţinând seama de următoarele criterii: 

 curgerea apei prin canale să se facă pe cât posibil gravitaţional, utilizând la maxim avantajul 

prezentat de relieful terenului; 

 colectorul principal va fi amplasat în zona cea mai joasă, astfel încât să poată colecta apa de la 

toate colectoarele secundare; 

 adâncimea minimă de pozare a canalelor va fi funcţie de adâncimea de îngheţ, de acoperirea cu 

pământ a crestei colectorului de canalizare, pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările 

mecanice provenite din traficul auto şi de posibilităţile de colectare a apelor uzate de la subsoluri; 

 soluţia tehnică adoptată pentru reţeaua de canalizare a ţinut seama de prevederile STAS 1481 -

1986: Reţele exterioare de canalizare. Criterii generale şi studii de proiectare. 

 

Normative care se vor respecta:  

 - Executia lucrărilor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se va face în conformitate cu 

prevederile legislaţiei româneşti în domeniu. Toate soluţiile tehnice propuse vor trebui să respecte 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a 

calităţii etc., în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normele şi normativele interne, 

în vigoare.  

 - La executia lucrarilor se vor respecta prevederile normelor generale şi specifice de securitate şi 

sanatate in muncă, PSI şi protecţia mediului aflate în vigoare.  

 - La executia lucrarilor se vor avea în vedere prevederile normativelor generale de protecţia muncii 

în vigoare: Legea protectiei muncii nr. 319/2006.  

 - Documentaţia se va întocmi în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Ordinul 2307/2006 si 

Ordinul 163/2007 ,,Norme generale cu prevederile de   prevenire şi stingere a incendiilor”.  

Aceste norme nu sunt limitative, responsabilul tehnic cu execuţia lucrării fiind obligat să ia toate 

măsurile necesare pentru evitarea oricărui posibil accident.  

  

CERINTE  PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DIN CATEGORIA ,,CONSTRUCTII- 

ARHITECTURA’’ 

Masuri generale  

8.1. Executantul va numi un sef punct de lucru cu experienta profesional in lucrari tehnico-edilitare 

cu studii superioare. 

8.2 Executantul va numi un responsabil tehnic cu executia, in conformitate cu prevederile Legii 

10/1995 consolidata, autorizat pentru categoria de lucrari prevazute in proiect. 

8.3 Executantul va numi un responsabil tehnic cu controlul calitatii cu experienta profesionala in 

lucrari tehnico-edilitare. 

8.4 Executantul va numi un responsabil de mediu cu certificat de absolvire cursuri in domeniul 

mediului.  

8.5 Executantul va numi un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, cu autorizatie, 

in conformitate cu HG nr. 300/2006. 

8.6 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si 

standardele în vigoare.  

8.7 Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin Caietul de sarcini, 

care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului  si  proiectantului.  

8.8 Înainte de punerea în opera a finisajelor (placaje, zugraveli, tamplarie etc.) executantul va 

prezenta mostre beneficiarului si numai dupa acceptul scris al acestuia aceste materiale vor fi 

utilizate in executie.  

8.9 Produsele folosite în executie vor respecta prevederile legislatiei în vigoare referitor la stabilirea 
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conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea cerificat de calitate si 

agrement tehnic.  

8.10 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din 

normele de protectia si medicina muncii si PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranta la foc a 

constructiilor; C300-94 Nomativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor 

de constructii; Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii, Normele generale de 

protectia muncii, Norme de protectia muncii specifice – zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje 

etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în constructii aprobat de MLPAT etc).  

8.11 Pentru lucrarile suplimentare aparute în timpul executiei, executantul prin intermediul si cu 

avizul dirigintelui de santir va intocmi o nota de suplimentare lucrari si va solicita acordul 

beneficiarului.  

8.12 Executantul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producator 

referitor la modalitatea de curatare si întretinere a finisajelor.  

8.13 Executantul are obligatia ca pentru echipamentele utilizate ( gen aparataj electric, pompe, etc.) 

si pentru care producatorul asigura garantie tehnica sa puna la dispozitia beneficiarului certificate de 

garantie si facturile cu care au fost achizitionate. 

8.14 Executantul va verifica pe propria raspundere in baza documentatiei de executie intocmita de 

catre proiectant situatia reala din teren (cote, nivelmente, dimensiuni, amplasamente, etc.) si va 

semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanta a situatiei din teren cu prevederile 

Proiectul tehnic, Caietelor de sarcini, Detalii de executie. Nota de constatare, inregistrata de catre 

executant va avea obligatoriu avizul dirigintelui de santier si va fii prezentata in scris beneficiarului 

(titularului) investitiei. 

8.15 Executantul va respecta adliteram prevederile Legii 10/1995 consolidata, Sectiunea 2, art.23.  

  

MATERIALE UTILIZATE 

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai dupa ce, în prealabil, s-a verificat de catre 

dirigintele de santier ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt 

corespunzatoare normelor în vigoare, sa fie agrementate tehnic, acestea fiind anexe ale Cartii tehnice 

ale constructiei.  

Executantul se obliga sa furnizeze si sa planteze arborii si arbustii viabili (in vegetatie) conform 

caietului de sarcini. 

Executantul se obliga sa respecte calitatea si dimensiunile arborilor si arbustilor conform cerintelor 

din caietul de sarcini. 

Exigentele privind calitatea materialului saditor include si certificarea starii fitosanitare a arborilor si 

arbustilor livrati, eliberat de catre furnizor. 

Materialul saditor care in perioada de garantie va locui materialul saditor cu defecte sau uscat va 

beneficia de aceeasi garantie ca cel initial incepand cu data cand s-a executat inlocuirea. 

Conditii de garantie  

-  Ofertantul trebuie sa garanteze beneficiarului ca:  

 - toate materialele, dotarile si echipamentele incorporate sunt noi, nefolosite;  

 - echipamentele ofertatate nu sunt produse reconditionate (refurbished), sau refuzate de  alt 

beneficiar.  

 - personalul de executie mobilizat pentru realizarea lucrarilor de investitii au calificarile necesare in 

conformitate cu cerintele impuse prin proiectul tehnic de executie si cu natura lucrarilor impuse prin 

proiectul tehnic. 

 

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU  

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in 

conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de 
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constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund 

direct de personalul care executa aceste  lucrari.  

Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul 

santierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea  în zonă, izolarea 

zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor etc.  

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu 

in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii,  manipularea materialelor 

de constructii.  

Se  vor  respecta  prevederile  legislatiei  si  reglementarilor  specifice  in  vederea  evitarii   

producerii  de  incendii  precum  si   evitarea  posibilitatii  de  extindere  a  acestora .     

Legi  si  normative  care   se  vor  respecta: 

 Legea  nr. 245/2004  privind  securitatea  generala  a  produselor.  

 Legea  nr. 436/2001  pentru  aprobarea  OUG nr.99/2000  privind  masurile  ce  pot  fi  aplicate  

in  perioadele  cu  temperaturi  extreme  pentru  protectia  persoanelor,   incadrate  in  munca.   

 Legea  nr. 320/2001  pentru  aprobarea  OUG  nr. 137/1999  privind   modificarea  si  

completarea  Legii  nr.108  /1999  pentru  infiintarea  si   organizarea  Inspectiei  Muncii. 

 Legea  nr.130/1999  privind  unele  masuri  de  protectie  pentru  persoanele  incadrate  in  

munca. 

 Legea   108/1999   pentru  infiintarea  si   organizarea  Inspectiei  Muncii,  republicata  in  

Monitorul  Oficial  al  Romaniei  nr.  740  din 10  octombrie 2002. 

  Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr. 1048  din  09.08.2006 – privind  cerintele  minime  de  

securitate  si  sanatate  pentru  utilizarea  de  catre  lucratori  a  echipamentelor  individuale  de  

protectie  la  locul   de  munca. 

 Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr. 1022  din  septembrie  2002  – privind  regimul   

produselor  si   serviciilor  care  pot  pune  in  pericol  viata,  sanatatea,   securitatea  muncii  si   

protectia  mediului. 

 Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr. 971/26.07.2006 – privind  cerintele  minime  pentru  

semnalizarea  de  securitate  si  /sau  de  sanatate  la   locul  de  munca. 

 Legea  securitatii   si  sanatatii  in  munca  nr. 319/2006 

 Hotararea  de  Guvern  nr.1091/2006  privind   cerintele  minime  de  securitate  si  sanatate  

pentru   locul  de  munca. 

 Hotararea  de  Guvern  nr.1051/09.08.2006   privind   cerintele  minime  de  securitate  si  

sanatate  pentru   manipularea  manuala  a  maselor  care  prezinta  riscuri   pentru  lucratori,  in  

special  de  afectiuni  dorsolombare. 

 Hotararea  de  Guvern  nr.300/02.03.2006  privind  cerintele  minime  de  securitate  si  sanatate  

pentru  santierele  temporare  sau  mobile. 

 Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr. 1876 din  22.12.2005  – privind  cerintele  minime  de  

securitate  si  sanatate  referitoare  la  expunerea  lucratorilor  la  riscuri  generate  de vibratii. 

 Legea  608/2001  privind  evaluarea  conformitatii  produselor (A). 

 Hotararea  Guvernului  Romaniei  nr. 493 din  12.04.2006  – privind  cerintele  minime  de  

securitate  si  sanatate  referitoare  la  expunerea  lucratorilor  la  riscuri  generate  zgomot. 

 

Ofertantului  ii  revine  raspunderea  integrala  pentru : 

 respectarea  legislatiei  de  securitate  si  sanatate  in  munca  in  vigoare  si  a  instructiunilor  

proprii  de  securitate  si  sanatate  in  munca.  

 respectarea  legislatiei  de  protectie  a  mediului. 

 asigurarea  corectitudinii   si   calitatii   lucrarilor  conform  fiselor  tehnologice  si  a  tuturor   

reglementarilor  in  vigoare  care  stau  la   baza  executiei   acestora. 

Se  va  prezenta  in  cadrul  documentelor   tehnice  instructiunile  specifice  proprii  de  

securitatea  muncii  in  concordanta  cu  prevederile  Legii nr. 319 /2006  si  planul  de  securitate  

si  sanatate  in  munca  propriu  pentru  executarea  lucrarilor  . 
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Ofertantul  va  asigura  existenta  in  permanenta  pe  santier  a  unui  exemplar  actualizat  al   

planului   de  securitate  si  sanatate  pentru   a  putea   fi  consultat,   la    solicitare,  de  catre  

inspectori  de  munca,  inspectori  sanitari  sau  de  responsabili  SSM   de  la   achizitor  sau   

beneficiarul  final.    

 

PROTECŢIA MEDIULUI  

  

În vederea executării lucrărilor de construcţii în condiţii de protecţie a mediului înconjurător, 

contractantul are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice cu referire la: 

OUG – 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 - privind protecţia mediuluiînconjurător; 

Legea  211/2011 – privind regimul deşeurilor; 

H.G - 349/2005. Depozitarea deşeurilor; 

H.G - 856/2002. Execuţia, evidenţa, gestiunea deşeurilor pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile 

inclusiv deşeurile periculoase; 

H.G. - 162/2002 – privind depozitarea deşeurilor; 

Legea 104– privind  calitatea  aerului   inconjurator; 

Ordinul  135/2010  - privind   aprobarea  Metodologiei  de  aplicare   a  evaluarii   impactului   

asupra  mediului  pentru   proiecte   publice  si   private; 

H.G.R. 1.132/2008 – privind regimul bateriilor   si   acumulatorilor  al  deseurilor  de   baterii  si  

acumulatori . 

H.G.R. 1061/2008- privind  transportul  deseurilor   periculoase  si   nepericuloase  pe   teritoriul   

Romaniei;   

Măsuri pentru protecţia mediului la execuţia lucrării 

In vederea executării lucrărilor de montaj, în condiţii de protecţie a mediului înconjurător, 

contractantul lucrării are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice  

Protecţia solului şi subsolului 

Se va evita poluarea solului ca urmare a scurgerilor de carburanţi de la utilajele 

executantului. 

 

 Protecţia calităţii apelor 

Se  va   evita   infiltrarea  deseurilor  solide  rezultate  din   executie  lucrare,  in   sistemul   

de   colectare  al   apelor  pluviale. 

 

 Protecţia calităţii aerului prin: 

Reducerea emisiilor auto la maşinile  care  transportă  materialele necesare executării   

lucrărilor. 

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

In elaborarea propunerii tehnice si financiare ofertantii sunt obligati sa respecte in totalitate 

cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Proiectul tehnic (anexa la Caietul de sarcini). 

PROPUNEREA TEHNICA  

            Propunerea tehnica va fi structurata pe obiectul contractului pentru lucrarile ce trebuie 

executate. Pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila, ofertantul va prezenta: 

a) Modul de abordare in executia lucrarilor, astfel: 

- un rezumat al abordarii propuse pentru executia contractului, cu prezentarea tuturor etapelor 

definitorii in realizarea obiectivului contractului (se va urmari evidentierea momentelor 

semnificative ale executiei proiectului în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor); 

- descrierea solutiilor tehnice adoptate; 

- prezentarea tehnologiilor aplicate, a metodelor de lucru pentru fiecare din 
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obiectele/categoriile de lucrari corelate cu solutiile tehnice adoptate; 

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrarea ce face obiectul investitiei, inclusiv listele 

cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, listele cuprinzand procedurile tehnice de 

executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al 

calitatii; 

- mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că 

respectă nivelul minim calitativ impus prin prezentul Caiet de sarcini precum si prin Caietele de 

sarcini pe specialitati realizate de proiectanti si in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in 

constructii, consolidata. 

- descrierea aportului ferm in termeni de resurse materiale, tehnice, logistice si informatice pe 

care ofertantul se angajeaza sa le puna la dispozitie, in scopul sustinerii indeplinirii contractului ( cu 

referire si la dovada de a putea utiliza la momentul incheierii contractului de executie a cel putin 

urmatoarelor dotari tehnice si de utilaje mentionate in proiect, in proprietate/inchiriate sau prin 

contract de colaborare pentru statii autorizate de preparat betoane/mortare, betoniere de transport 

beton/mortar, pompe de beton/mortar, utilaje/echipamente vibrare beton/mortar,etc.). 

b) Organizare/program de lucru, astfel: 

b.1. Se precizeaza faptul ca amplasamentul nu va fi liber de sarcini. Pe amplasamentul 

actual isi desfasoara activitatea 6 (sase) agenti economici, care au ca obiect de activitate 

comercializarea materialului lemnos, si care nu-si vor intrerupe activitatea pe parcursul derularii 

lucrarilor de executie in incinta Targului Obor. Organizarea si derularea tehnologiei a lucrarilor 

trebuie sa tina cont de acest aspect si sa asigure obligatoriu acestora perimetre de vanzare si cai 

de acces bine delimitate si securizate din punct de vedere al regulilor de protectia muncii.  

b.2. Executantul lucrarilor de investiti are obligatia de a anunta conducerea SC 

Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu cel putin 20 de zile inainte de atacacarea cu 

lucrari a amplasamentului zonei de vanzare de cherestea in vederea atentionarii din timp a 

agentilor economici pentru a intreprinde masuri de mutare a materialuli lemnos pe alt 

amplasament indicat de catre executant cu respectarea conditiilor mentionate mai sua. 

- descrierea activitatilor majore identificate in executarea contractului, ordinea derularii si 

durata in care ofertantul isi propune sa le desfasoare.  

Corelarea cu celelalte aspecte relevante identificate.  

Ofertantul trebuie de asemenea sa prezinte, ca parte a metodologiei, Graficul de executie al 

lucrarilor. Se va prezenta un plan detaliat de program pentru realizarea îndeplinirii obiectului 

contractului în conformitate cu metodologia de realizare a executiei lucrarilor si timpul declarat de 

finalizare. Atasati diagrama cu bare, Graficul Gantt (Programul de executie) reflectând inclusiv 

interconditionalitatea activitatilor, reprezentând programul de lucrari de constructie, precum si 

detalierea activitatilor relevante, datele, alocarea de resurse de munca si a utilajelor, etc., folosind un 

software de planificare. 

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:  

i. denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului  

ii. succesiunea si interrelationarea acestor activitatilor  

iii. punctele cheie de control, “milestones”  

          Planul de lucru propus trebuie sa fie conform cu abordarea tehnica si cu metodologia descrisa 

anterior astfel incat sa demonstreze:  

i. întelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini  

ii. abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil  

iii. încadrarea activitatilor în timp de asa maniera încât sa se asigure finalizarea lucrarilor în termenul 

specificat în Caietul de Sarcini, utilizând un software de planificare a timpului. 



 15 

- alocarea resurselor financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. Corelarea cu 

descrierea activitatilor de la punctul anterior; 

- alocarea resurselor tehnice necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente, utilaje, 

etc.); 

- alocarea resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente, 

utilaje, etc.);  

- modul de organizare a echipei tehnice ( sef de santier, responsabilul tehnic cu executia, etc.) 

implicate in indeplinirea obiectului contractului precum si modul de organizare in cadrul 

parteneriatului creat in vederea executarii contractului (daca este cazul). 

c) Planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului, astfel: 

     - descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului, inclusiv 

listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii si aplicabilitatea lor in cadrul indeplinirii 

obiectului contractului; 

     -  planul de control al calitatii, verificarii si incercarii aplicat la obiectul contractului. 

d) Metode de lucru specifice propuse pentru executarea lucrarilor, astfel: 

     - managementul intocmit pentru executarea lucrarii. Factorii direct responsabili in derularea 

contractului, respectiv sef de santier, responsabil cu protectia muncii, responsabil tehnic cu executia, 

responsabil tehnic cu controlul calitatii in constructii - CQ, etc.). 

      - securitatea muncii si protectia mediului pe perioada executiei. Se va tine cont in mod 

obligatoriu de protectia agentilor economici chiriasi precum si a cumparatorilor prin delimitari de 

santier 

     - stabilitatea lucrarilor provizorii si auxiliare necesare in executia lucrarilor principale (schele, 

pasarele, parapeti, mijloace de ridicare, etc.) 

e)   Garantia acordata lucrarilor; 

f)  Termenul de executie a lucrarii exprimat in luni calendaristice, defalcat pe categorii de lucrari in 

conformitate cu devizele pe obiecte de lucrari date de catre proiectant; 

g) Descrierea activitatilor care vor fi subcontractate, procentul si valoarea de subcontractare; de 

asemenea in cazul unei asocieri, obligatiile fiecarui membru al asocierii, respectiv activitatile pe care 

fiecare membru al asociatiei le va desfasura. 

      Ofertantul va anexa propunerii tehnice o Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca 

la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectia muncii 

si va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii cu privire la legislatia 

privind securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute accesand site-ul: www.mmuncii.ro.     

Declaratia va fi prezentata semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. 

      Ofertantul va prezenta orice alte documente pe care le considera necesare si doreste sa le 

anexeze. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in 

Caietul de sarcini. 

       Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / 

obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.  

       Propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire, ofertantul 

dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura 

executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. 

        Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in 

documentatia de atribuire. 

        Lipsa propunerii tehnice (orice document - formular) duce la descalificarea ofertantului, aceasta 

neputând fi completata ulterior. 

 

CONTINUTUL  OFERTEI  FINANCIARE 

       Ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu  

privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
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achizitie publica. 

       Ofertantul va cuprinde in oferta financiara toate serviciile si lucrarile necesare a fi executate in 

vederea finalizarii obiectivului, astfel cum au fost ele descrise de catre proiectant in Proiectul tehnic, 

Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, 

dotati  (utilaje, echipamente, etc.) si conform cerintelor impuse prin Caietul de sarcini elaborat de 

catre autoritatea contractanta.  

       Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de ofertant pe 

baza consumurilor din articolele de deviz, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de 

la furnizori. 

 Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu 

specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel încât 

fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de 

calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.  

► Se precizeaza ca pe amplasamentul actual se afla a o retea aeriana LEA 0,4KV proprietate 

a SDEE Braila, retea care trebuie mutata pe un alt amplasament conform Studiului de caz - 

Proiect nr.14/2017 intocmit de catre SDEE Braila pentru a elibera amplasamentul in vederea 

executarii lucrarilor de investitii, conditie in obtinerea avizului de amplasament. 

       Autoritatea contractanta solicita ofertantilor intocmirea unei documentatii pentru obtinerea 

Certificatului de urbanism, a avizelor necesare pentru obtinerea Autorizatie de construire pe numele 

SDEE Braila, documentatii ce vor fi avizate de catre SDEE Braila. Ofertantul va intocmi 

antemasuratorile necesare precum si oferta de pret pe baza antemasuratorilor executate pentru 

aceasta lucrare in concordanta cu cerintele din AVIZUL DE AMPLASAMENT nr. 

11692/01.08.2017 si a Studiului de solutie - Proiect nr. 14/2017 emise de catre SDEE Braila.  

 Se face mentiunea ca valoarea acestei lucrari ( deviere retea) se va prezenta distinct in 

Formularul de oferta si in Anexa Formularului de oferta. Valoarea totala ofertata va cuprinde 

valoarea lucrarii de deviere a retelei aeriene existente precum si valoare executiei lucrarii ,, 

Amenajare piata de gros la Targul Obor Braila” conform antemasuratorilor anexate pentru 

celelalte categorii de lucrari . Societatea care va executa lucrarea de deviere retea trebuie sa fie 

acreditata ANRE conform legislatiei in vigoare sau va subcontracta executia lucrarii cu o 

societate autorizata  ANRE.   

       Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fara format 

impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini: 

      ●    Formularul de oferta 

      ●    Anexa la Formularul de oferta 

      ●    Centralizator cu lucrarile ce sunt executate de asociati si subcontractanti (daca este cazul); 

 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formular ”F1”);  

 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (Formular ”F2”);  

 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, completat pe capitole aferente categoriilor 

de lucrari cu respectarea integrala a cerintelor calitative si cantitative prevazute în Proiectul 

Tehnic (Formular ”F3”); 

 Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formular ”F4”);  

 Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (Formular ”F5”); 

 Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii  (Formular ”F6”), cu precizarea clara a duratei 

de executie a contractului;  

 Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale (Formular ”C6”);  

 Lista cuprinzind consumurile cu forta de munca (Formular ”C7”); 

 Lista cuprinzand consumurile privind utilajele (Formular ”C8”); 

 Lista cuprinzind consumurile privind transporturile (Formular ”C9”); 

 Lista cu principalii furnizori, declaratie de propria raspundere; 

 Lista cuprinzand dotarile.  

Ofertantul va prezenta analize de pret pentru tarife la utilaje, transport si timpi utilizare schela 
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(daca este cazul). 

Ofertantul are obligatia sa prezinte acte justificative pentru preturile materialelor principale. 

Decontarea lucrarilor executate se va face conform clauzelor contactuale vizate si aprobate in 

conformitate cu prevederile legale. 

Executia lucrarilor de investitii ,, Amenajare piata de gros la Targul Obor Braila” se va executa 

dupa proiectul pus la dispozitie de autoritatea contractanta si intocmit de de catre SC InterTech 

Design SRL Bucuresti. 

NOTE :  

a. Cerintele impuse sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile 

tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior.  

b. Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice, lucrari de executie: Ofertantii vor intocmi 

propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii 

tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia. 

Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini vor fi declarate 

neconforme, fara a mai fi evaluate din punct de vedere financiar. 

c. Ofertele care contin informatii detaliate, complete si aplicabile investitiei ce formeaza obiectul 

prezentei documentatii vor fi declarate conforme.  

d. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe langa caracterul 

general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.  

e. Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va 

fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile 

carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara 

referinta la proiectul propus. Orice oferta care nu contine toate informatiile solicitate prin caietul de 

sarcini sau contine informatii incomplete va fi declarata neconforma. 

f. Facem precizarea ca specificatiile tehnice descrise in Caietul de sarcini care indica o anumita 

origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 

inventie, o licenta de fabricatie, etc. sunt insotite de sintagma „sau echivalent”. 

g. Cantitatile inscrise in documentatia tehnica atasata - listele de cantitati, ca si incadrarile, nu pot fi 

modificate, inlocuite sau trecute cu valoarea 0 (zero). Nerespectarea cantitatilor din documentatia 

tehnica atasata - listele de cantitati, prin ofertarea de cantitati în plus sau în minus (care nu sunt 

considerate vicii de forma sau erori aritmetice) va atrage descalificarea ofertei ca neconforma. 

      Precizari   finale 

Ofertantul  va  prezenta  planul  calitatii,  raportat  la  conditiile  concrete  ale  contractului,  

pentru  executarea  lucrarilor,  programul  de   control  pe  faze  determinante  precum  si   programul  

propriu  de  control  al  calitatii,  verificari   si  incercari,   avandu-se   in  vedere  gradul  de  

acoperire  a   tuturor  cerintelor  de  proiectare  si  de  executie  prevazute  in  caietul  de  sarcini. 

Planul  calitatii  va  fi  elaborat  cu  respectarea  prevederilor  prevederilor  HG  nr. 766/1997  si  va  

cuprinde  cel  putin  elementele  urmatoare: 

 date  de  identificare  a  proiectului,  beneficiar,  identificarea  lucrarilor  ce  se  vor  executa. 

 Descrierea  sistemului  calitatii  aplicat  la  lucrare,  inclusiv  listele  cuprinzand  procedurile  

tehnice de  executie  privind  realizarea  obiectivului. 

 Program  de  control  al  calitatii  in  faze  determinante. 

Ofertantul  va  prezenta  un  plan  de  protectie  al   mediului,  raportat  la  conditiile  concrete  

ale   contractului  incluzand  gestiunea masurilor  de  prevenire  si  combatere  a   poluarii   

accidentale,   masuri  de  protectie  a  tuturor  factorilor  de  mediu,  masuri  pentru  menegementul  

deseurilor,  masuri  de  atenuare  a  impactului  de  mediu,   precum  si  masuri  de  supraveghere,  

control  si   monitorizare, conform formular C. 

Planul  de  mediu  trebuie  sa  respecte  recomandarile  oricaror  legi  sau  coduri  de  practica  

din  Romania,  referitoare  la  controlul  si  monitorizarea  de  mediu.  
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       ORGANIZAREA DE SANTIER 

       Organizarea de santier se va organiza in conformitate cu prevederile documentatiei stabilite de 

catre proiectant. 

       Organizarea de santier va fi astfel conceputa si exploatata incat sa se limiteze la spatiul 

disponibil din incinta, fara a afecta zonele adiacente. 

       Organizarea de santier cuprinde spatii de lucru pentru personalul santierului, precum si spatii de 

depozitare a materialelor ce vor fi puse in opera. 

       Lucrarile executate si materialele utilizate se vor proteja prin mijloace si resurse proprii 

executantului, in conform cu prevederile Normativului NE 012/1999. 

       Pentru acces si comunicatie se vor utiliza reteaua stradala (cu mentinerea acesteia in permanenta 

functionalitate) si caile de acces din incinta beneficiarului.  

       Executantul va asigura permanent, pana la inchiderea organizarii de santier, curatenia 

corespunzatoare si nu va stanjeni activitatile ce se pot desfasura in vecinatate. 

       Pentru depozitarea deseurilor de orice natura se vor utiliza containere inchise, evacuarea 

deseurilor facandu-se la o groapa de gunoi autorizata. 

EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI SI DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI  

      Executia obiectivului de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile din contractul de 

achizitie, proiectul tehnic, a detaliilor de executie, a caietelor de sarcini pe specialitati, a caietului de 

sarcini intocmit de catre autoritatea contractanta, luandu-se toate masurile pentru realizarea unor 

lucrari de calitate si evitarea oricaror neconformitati. 

     Ofertantul, pe baza cunoştinţelor şi experienţei sale, ar trebui să includă şi elemente suplimentare 

ale instalaţiei, echipamentelor şi operaţiunilor, ce nu sunt enumerate în cerinţele beneficiarului, dar 

sunt relevante şi necesare pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a investitiei, pentru 

eficienţa acesteia şi pentru îndeplinirea condiţiilor de garanţie. Soluţiile prezentate în ofertă vor 

garanta atingerea obiectivelor investitiei.. 

     Proprietăţile materialelor şi elementelor construcţiilor, utilajelor şi echipamentelor vor respecta şi 

se vor înscrie în datele descrise în cerinţele tehnice.  

     Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu Graficul de executie asumat de catre 

executant.  

     Pe intreaga durata a executiei lucrarilor se vor respecta masurile privind protectia muncii si cele 

pentru prevenirea si stingerea incendiilor conform prevederilor cuprinse in actele normative, precum 

si masurile privind protectia mediului, conform legislatiein vigoare. 

    La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul ca sunt 

indeplinite toate conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. In functie 

de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge receptia. 

   Constructorul va pregati un raport ce va prezenta toate aspectele legate de Cartea Constructiei 

(conform HG nr. 273/1994, consolidata si actualizata), incluzand procedurile pentru receptia 

lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente care fac parte din proiect. Toate rapoartele si 

documentele referitoare la Proiect, desene (planse, proiecte, etc.), concluziile observatiilor din teren, 

programele elaborate sunt si vor ramane in proprietatea autoritatii contractante, in timpul si dupa 

finalizarea executiei proiectului. 

DURATA MAXIMA DE EXECUTIE a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de 36 luni 

conform graficului de executie si esalonare anexat. 

 

      RECEPTIA LUCRARILOR 

Receptia lucrarilor executate se va efectua in conformitate cu prevederile HG 273/1994 cu  
modificările şi completările ulterioare ( Hotărârea Guvernului nr. 940/2006, Hotărârea Guvernului  

nr. 1303/2007, Hotărârea Guvernului nr. 444/2014, Hotărârea Guvernului nr. 343/2017). 
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Receptia lucrarilor executate se va efectua in conformitate cu prevederile HG 273/1994 cu  
modificările şi completările ulterioare ( Hotărârea Guvernului nr. 940/2006, Hotărârea Guvernului 

nr. 1303/2007, Hotărârea Guvernului nr. 444/2014, Hotărârea Guvernului nr. 343/2017). 

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi semnat de catre comisia de receptie din 

partea beneficiarului dupa predarea de catre executant, impreuna cu dirigintele de santier a Cartii 

tehnice a constructiei. 

        GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR 

        Garantia de buna executie a lucrării este de 3 (trei) ani, în funcţie de categoriile de importanţă 

ale construcţiilor stabilite potrivit legii si decurge de la data semnarii Procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, pana la semnarea Procesului verbal de Receptia finala. In 

perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, ca intr-un 

interval de maxim 30 de zile de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor a caror 

cauza este nerespectarea conditiilor Caietului de sarcini, a documentatiei proiectate si avizate precum 

si a clauzelor contractuale, pe cheltuiala sa. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada 

remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă. 

Aceeasi garantie se acorda si arborilor si arbustilor plantati de catre ofertant, respectiv 3 (trei) ani 

de la data incheierii unui proces verbal de plantare. 

ASIGURAREA CALITATII 

Executantul va propune un sistem de asigurare a calitatii pregatit in conformitate cu standardele 

de calitate in vigoare, care va include obiective, politici si proceduri de management a asigurarii 

calitatii pentru a demonstra conformitatea cu prevederile proiectului tehnic. 

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 

Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere 

datele necesare pentru elaborarea ofertei. 

Se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integranta din Caietul de sarcini: 

 Documentatia tehnica ( PT, CS, DE – parte scrisa si parte desenata) pentru executia investitiei   

,, Amenajare piata de gros la Targul Obor Braila”, documentatie realizata de catre SC Inter Tech 

Design SRL Bucuresti, proiectantul general. 

 

 

Serviciul constructii si investitii                                                              

Sef serviciu Ing. Tanase George                                                   

 

Ing. Mustata Florin 
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Formular A 

 

ORGANIZAREA ŞI METODOLOGIA 

PROPUNERII TEHNICE  

 ............. 

 <A se completa de către ofertant conform 

indicatiilor din caietul de sarcini – sectiunea 

Propunerea tehnica> 

 

     Metodologia pe care  o propune ofertantul de realizare a contractului de executie lucrari 

Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului cu prezentarea etapelor de derulare a contractului. 

Se va detalia identificarea beneficarului, amplasamentul, descrierea constructiva si functionala, se va face dovada 

intelegerii si cunoasterii lucrarilor ce se vor executa, a conditiilor tehnice ce trebuie respectate la realizarea lucrarilor, 

a solutiilor tehnice adoptate, a metodelor de lucru pentru obiectele/categoriile de lucrari corelate cu solutiile tehnice 

adoptate, a tehnologiilor aplicate, a  materialele ce vor fi utilizate, se va fi detaliata fiecare etapa de  executie, fiecare  

etapa tehnologica.  

Se va detalia descrierea sistemului calitatii aplicat concret la lucrarea ce face obiectul investitiei. 

Se vor prezenta documente din care sa reiasa ca principalele materiale, utilaje, echipamente care vor fi utilizate la 

realizarea investitiei respecta nivelul minim calitativ impus prin prezentul Caiet de sarcini precum si prin specificatiile 

Caietelor de sarcini pe specialitati realizate de catre proiectanti si in conformitate cu Legea nr.10/1995 privind 

calitatea in constructii, consolidata.  

Aportul ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe, etc, necesare pentru ducerea la îndeplinire 

în cele mai bune condiţii a activităţilor contractului.În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori 

economici, se descriu input-urilor fiecărui membru al grupului precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi 

responsabilităţilor dintre ei. 

O descriere a facilităţilor de suport (resurse tehnice, logistice, informatice) pe care le va pune la dispoziţie contractorul 

în timpul execuţiei contractului. Descrierea aspectelor ce vor fi subcontractate în condiţiile legii, cu indicarea sarcinilor 

ce vor fi executate de sub-contractanţi (dacă este cazul). 

Se va realiza un grafic de realizare a lucrarilor si un Plan  cu responsabilii cu execuţia pentru fiecare etapa de lucru.   
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Formular B 
GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

OPERATOR ECONOMIC, 

(denumirea/numele) 
GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Nr.crt. 
Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 1 ... Anul 3 

Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val     fizic % val 

1. 

 

 

 

2. 

... 

Obiect 01 
Categoria de lucrări: 

Obiect 02 
Categoria de lucrări: 

Obiect .... 
Categoria de lucrări: 
__________________ 

          

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat 

Operator economic, ........................................ 
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FORMULAR C 

Operator economic 

(denumirea/numele) 
Nr. ______/_________ 
 

PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 
 

Planul de management de mediu (insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse). 

 

Fiecare ofertant trebuie sa prezinte un plan propriu de protectia mediului,care sa acopere intreaga perioada de 

executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, particularizat pentru fiecare actiune in parte. Planul de 

management de mediu trebuie sa cuprinda informatii detaliate,complete si aplicabile pentru fiecare actiune in parte si sa 

acopere, in mod obligatoriu, elementele structurii – cadru precizate mai jos : 

Structura plan de management de mediu – elemente structurale : 

1) Date de identificare a lucrarii (denumire lucrare, beneficiar, antreprenor general, antreprenori de specialitate, 

subantreprenori, descrierea sumara a lucrarii ) 

2) Repartizarea executiei lucrarilor, descrierea sistemului de managemnt de mediu aplicabil pe perioada de 

executie a lucrarilor, scop si domeniu de aplicare 

3) Evaluarea si examinarea de mediu specifica amplasamentului lucrarilor. Impactul lucrarilor asupra mediului 

4) Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale asupra mediului 

5) Protectia atmosferei, gestionarea zgomotului 

6) Protectia solului si a subsolului 

7} Managementul deseurilor 

8) Plan de atenuare a impactului de mediu,plan de monitorizare,supraveghere ,control 

Pentru descrierea completa a Planului de management de mediu,acesta se va intocmi in concordanta cu specificul 

lucrarilor ce se vor executa, cu respectarea prevederilor OUG nr.4195/2005 privind protectia mediului, cu ultimele modificari 

si completari,OUG nr.78/2000 privind  privind regimul deseurilor, cu ultimele modificari si completari. 

Prezentarea unui plan de management de mediu general, fara particularizarea la proiectul de cauza,si /sau 

nerespectarea structurii - cadru mentionate mai sus, va conduce la declararea ofertei ca neconforma. 

 

De asemenea, ofertantul poate adauga aici orice informatie suplimentara pe care o considera utila in 

evaluarea ofertei. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic 
............................ 

(semnatura autorizată și ștampila 


