
                    
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 Adăpost de urgenŃă pe timp de noapte.   

 
CERINłE OBLIGATORII DE PROIECTARE/ INTERDIC łII 
                   La corpul de cladire existent PT 204 

- montare tavan fals la o înălŃime de 3m 
- tâmplăria din aluminiu cu geam termopan  
- acoperişul. tip şarpantă 
- pardoseala din gresie 
- zugraveli vopsitorii 
- instalatii electrice ( executate în aşa fel încât să dea posibilitatea să fie deconectate atât 

din interior cât şi din exterior ) instalatii termice, instalatii de aer conditionat 
La corpul de cladire nou 

- regim de inaltime parter 
- acoperişul. tip şarpantă 
- zidarie din caramida 
- copertina la intrare  
- dirijarea apelor pluviale se va realiza astfel incit sa nu afecteze proprietatile particulare 

din zona de est . 
- tâmplăria din aluminiu cu geam termopan  
- pardoseala din gresie 
- instalatii electrice, termice, sanitare, aer conditionat 
- instalatii electrice ( executate în aşa fel încât să dea posibilitatea să fie deconectate atât 

din interior cât şi din exterior ) instalatii termice, instalatii de aer conditionat, instalatii 
sanitare 

-     grupurile sanitare se vor proiecta separat pentru femei si pentru barbati  
           -     in incaperea  cu destinatia de magazie si spatiu de calcat este interzisa amplasarea                                  

tabloului electric  
                     -     la spaŃiile auxiliare (spălător, uscător si călcător/magazie) precum si la cabinele de dus 
din grupurile sanitare uşile de trecere vor fi din P.V.C., tip armonica.  
 

                    Adapostul va fi prevazut pentru incalzire cu centrala proprie, cu sistem antiefractie, 
instalatie telefonica si de cablu, dotari antiincendiu 

  
         Dotări: 
             -     dulap depozitare; 

        -     canapea; 
- masă rotundă cu diametru de un metru; 
- scaune 10 bucăŃi; 
- cuiere pom 5 bucăŃi; 
- televizor cu suport 2 bucăŃi;;  
- maşină de spălat 2 bucăŃi; 
- paturi suprapuse cu suport din profil metalic pătrat 12 buc; 
- saltele 24; 
- masă de călcat 1 bucată; 
- fier de călcat 2 bucăŃi; 
- aspirator de mare capacitate -  1 bucata. 
-  

Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi Detaliile de execuŃie se vor elabora conform 
prevederilor H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 
tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii. 

Se va respecta obligatoriu metodologia prevăzută în H.G. nr. 28/2008 privind 
elaborarea devizului general, astfel încât în valoarea totală a investiŃiei să fie cuprinse toate 
cheltuielile necesare realizării obiectivului (cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor, 



cheltuieli pentru investiŃia de bază, alte cheltuieli, cheltuieli pentru probe tehnologice şi 
teste). 

Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi Detaliile de execuŃie se vor întocmi şi preda 
beneficiarului în 4 (patru) exemplare, piese scrise şi desenate, pe support de hârtie şi pe 
support optic ( într-unul din formatele JPG, BMP, TIFF, COREL DRAW pentru piese 
desenate şi în format DOC sau PDF pentru piese scrise). 

Proiectul tehnic va fi verificat de către verificatori atestaŃi, în conformitate cu legislaŃia 
în vigoare. 

 
Durata de realizare a obiectivului (proiectare ) –80 zile.        

            40 de zile pentru elaborare: 
                       - documentaŃie pentru certificatul de urbanism 
.                 - documentaŃie pentru avize şi acorduri, conform prevederilor din certificatul 
de urbanism 
                  - S.F  conform prevederilor H.G. nr.  28/2008. 
  40 de zile, pentru elaborare PT+CS, DE 

      Vizitarea amplasamentului se poate face zilnic 
 
Anexa : Planuri de situatie -propuneri 

         Plan de incadrare in zona sc.1: 1000 
 


