
CAIET DE SARCINI 
„AMENAJARE LABORATOARE PENTRU  

BAZA DE DATE GENETICE  A ROMÂNIEI” 
 

1. CODURI C.P.V. conexe: 
45214610-9 Lucrări de construcţii de clădiri de laboratoare; 
71321000-4 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru 
construcţii). 
 

2. SCOPUL CONTRACTULUI : 
Prin derularea contractului se urmăreşte realizarea lucrărilor de amenajare a 

laboratoarelor destinate bazei de date genetice a României, în acest scop derulându-se 
o procedură de achiziţii pentru: 

2.1 . Componenta de proiectare tehnică necesară completării „proiectului de 
bază” (aflat în posesia autorităţii contractante şi care va fi pus la dispoziţia 
ofertanţilor); 
Se menţionează faptul că, „proiectul de bază” include partea de arhitectură şi 
instalaţii electrice de forţă, sanitare, ventilaţii, climatizare şi încălzire, şi se 
impune completarea acestuia cu componentele necesare execuţiei sistemului de 
monitorizare fizică al persoanelor şi reţeaua de curenţi slabi şi a instalaţiei de 
detecţie, alarmare şi stingere a incendiilor. 

      
Se vor proiecta sistemul de monitorizare fizică al persoanelor şi reţeaua de curenţi 

slabi, precum şi instalaţia de detecţie, alarmare şi stingere a incendiilor aferente 
arealului unde este amplasat obiectivul, plecând de la cerinţele tehnice minimale 
cuprinse în specificaţiile tehnice.  

Pentru această acţiune se vor elabora/realiza:  
- Proiecte tehnice; 
- detalii de execuţie; 
- obţinerea avizelor de verificare a proiectelor, conform prevederilor 

legale. 
 

2.2 . Componenta de execuţie. 
 Pentru această acţiune se vor avea în vedere executarea de lucrări pentru:  

            -  amenajarea spaţiilor în care va funcţiona obiectivul (laboratoare), prin 
executarea de lucrări de arhitectură, instalaţii de ventilare, climatizare, electrice şi 
sanitare, conform proiectului de bază; 
            -  execuţia sistemului de monitorizare fizică al persoanelor şi reţeaua de 
curenţi slabi şi a instalaţiei de detecţie, alarmare şi stingere a incendiilor, conform 
proiectelor de execuţie ce vor fi elaborate în baza contractului încheiat cu ofertantul 
declarat câştigător. 
NOTA: Nu se acceptă oferte parţiale ale obiectivului investiţional.  

Ofertanţilor li se permite să studieze la sediul autorităţii contractante 
documentaţiile tehnice (proiectul tehnic de bază) şi să obţină toate informaţiile care 
pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 

De asemenea, anterior eleborării ofertei tehnico-economice, ofertanţii pot vizita 
amplasamentul obiectivului de investiţii, în zilele de luni până vineri, între orele 800-
1600 şi pot solicita, în scris, un exemplar al documentaţiilor tehnice (proiectul 
tehnic de bază) în format electronic predat pe suport optic (CD- Blank) sau stick 
de memorie formatat (fără conţinut de informaţii). 



 
3. AMPLASAMENTUL LUCR ĂRII: 

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2. 
 

4. DURATA  DE FINALIZARE A LUCR ĂRILOR: 30 iunie 2011 
În această perioadă se vor desfăşura atât lucrările prevăzute în contractul de 

bază, cât şi întocmirea proiectului pentru sistemul de monitorizare fizică al 
persoanelor şi reţeaua de curenţi slabi, instalaţia de detecţie, alarmare şi stingere 
a incendiilor, precum şi execuţia acestora. 

 
5. CONŢINUTUL PROIECTULUI TEHNIC 
Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 
tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice  şi 
tehnologice ale beneficiarului. 

Proiectul tehnic va cuprinde: 
• Proiectarea instalaţiei de avertizare şi stingere a incendiilor; 
• Proiectarea sistemului de monitorizare fizică al persoanelor şi reţeaua de curenţi 

slabi (voce-date, telefonie, reţea calculatoare, internet, CATV).  
 
Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii, prin grija 
executantului, iar contravaloarea va fi inclusă în preţul ofertei. 
 
         Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va fi urmatorul : 

A. Păr ţile scrise 
    Date generale: 
    - denumirea obiectivului de investiţii; 
    - amplasamentul (adresa); 
    - beneficiarul investiţiei; 
    - elaboratorul proiectului. 
 

    Descrierea generală a lucrărilor:  
    In cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor 
face referiri cel puţin asupra urmatoarelor elemente: 
    a) amplasamentul; 
    b) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
    c) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 
    d) trasarea lucrărilor; 
    e) antemasuratoare. 
 
    Memorii tehnice: 
    Vor fi întocmite, succint, memorii tehnice pe specialităţi. 
 

Caietul de sarcini: 



     Face parte integrantă din proiectul tehnic şi este documentul care reglementează 
nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi 
tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în 
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de toleranţe şi altele 
de aceeasi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă 
solicitate. 

Caietul de sarcini se elaborează pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor 
tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 
Conţinutul caietelor de sarcini 
Caietul de sarcini trebuie să cuprindă: 
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de 
construcţie în parte; 
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste şi altele 
asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, 
utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea. 
     Listele cu cantităţile de lucrări 
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrărilor 
şi conţine: 
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1 din Ordinul MDLPL nr. 
863/2008); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularul F2 din 
Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularul F3 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008); 
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice (Formularul F4 din 
Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (Formularul F5 din 
Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
 

NOTA:  
Formularele F1– F5  din Ordinul MDLPL nr. 863/2008,  completate cu preţuri unitare 
şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea 
situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 
 
          
 

Graficul general de realizare a investitiei publice (Formularul F6 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008) 
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a 
lucrărilor de invesţitii/intervenţii.  
NOTĂ: se va ţine cont de totalitatea lucrărilor ce trebuie executate pentru 
realizarea obiectivului. 
 

B. Păr ţile desenate  



Un exemplar al acestora se va pune la dispoziţia ofertanţilor interesaţi, în urma 
solicitării scrise.  

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează 
părţile scrise ale acestuia şi cuprind toate informaţiile necesare elaborării caietelor de 
sarcini şi care, de regula, se compun din: 
         Planşe generale: 
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 
* poziţionarea obiectivului de investiţii în planul de situaţie al clădirii; 
* planşele generale de amplasare a reperelor în cadrul obiectivului; 
         Planşele principale ale obiectelor 
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele 
instalaţiilor şi sistemelor proiectate. 
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 
          Planşe de instalaţii 
Definesc şi explicitează, pentru fiecare obiect, amplasarea, alcătuirea şi execuţia 
instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, scheme de poziţionare şi altele 
asemenea. 

Atât la întocmirea proiectului cât şi la execuţia în totalitate a lucrărilor, se va 
ţine cont de faptul că, la execuţie se vor utiliza materiale de calitate care să asigure o 
durată de exploatare îndelungată fără intervenţii majore asupra instalaţiilor. 

Se vor folosi echipamente fiabile care să minimizeze consumul de energie. 
Echipamentele pentru instalaţii vor fi realizate astfel încât să nu producă 

zgomote sau vibraţii care să perturbe desfăşurarea activităţii în clădire. 
La recepţia instalaţiilor care se supun autorizării ISCIR (butelii de gaz inert) 

executantul va prezenta autorizaţia de funcţionare şi documentaţia completă. 
 

6. CERINTE PRIVIND PREGATIREA PERSONALULUI 
BENEFICIARULUI 

La finalul lucrărilor, executantul va realiza instruirea personalului desemnat de 
beneficiar pentru utilizarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor recepţionate. 
 

7. CONDIŢIILE DE MUNC Ă ŞI PROTECŢIA MUNCII, SECURIT ĂŢII ŞI 
SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE  

Se solicită o declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că, la elaborarea 
ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
stipulate prin legislaţia muncii în România. 

Dacă din tehnologia de execuţie proprie a ofertantului rezultă necesitatea unor 
avize, autorizări, agremente necesare pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul 
contractului, acestea vor fi în sarcina ofertantului de a le obţine de la autorităţile 
abilitate şi de a le respecta. Amenajarea şi organizarea şantierului, delimitarea şi 
amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de 
muncă prevăzute de executant şi de subcontractanţi pentru realizarea lucrărilor proprii 
sunt în responsabilitatea executantului. Executantul va asigura pentru personalul 
propriu din şantier echipamentul de protecţie de bază (cască, ochelari de protecţie, 
etc).  

Executantul va aproviziona şi depozita în şantier numai materialele strict necesare 
realizării lucrărilor conform etapei din graficul de eşalonare a lucrării. 
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, 



se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 

Executantul va fi pe deplin răspunzător de respectarea normelor de securitate şi 
sănătate în muncă de către lucrătorii proprii în cadrul lucrărilor pe care execută 
conform contractului, acesta făcând dovada constituirii compartimentului de securitate 
şi sănătate în muncă sau desemnarea unei persoane cu atribuţii prevăzute de Legea 
319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
 

8.  CERINŢE PRIVIND GARAN ŢIA ŞI POST-GARANŢIA 
Garanţia solicitată pentru lucrările de construcţii efectuate şi echipamentele livrate 

va fi de 36 de luni de la data recepţiei fără obiecţiuni a lucrărilor executate şi implicit 
de la punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor aferente. 
 
     9. MENTENANŢĂ ŞI ÎNTRE ŢINERE 

Trimestrial sau imediat, în cazul constatării unor disfuncţionalităţi, în toată 
perioada de garanţie, contractantul va asigura intervenţia pentru remedierea unor 
defecţiuni apărute la lucrările executate, iar pentru instalaţiile/echipamentele de 
ventilare-climatizare, de detecţie, alarmare şi stingere a incendiilor şi a sistemului de 
monitorizare fizică al persoanelor, va asigura inclusiv  mentenanţa acestora (service-ul 
şi reparaţiile); 

Executantul se obliga să asigure contracost piese de schimb şi service postgaranţie 
pentru instalaţiile/echipamentele montate pentru o perioada minimă de 10 ani. 

 
10. PREŢUL CONTRACTULUI 
Preţul ofertat va include în mod obligatoriu: transportul, montajul, probe la 

instalaţii, sisteme şi echipamente, service-ul în perioada de garanţie, instruirea 
personalului beneficiar,  etc. 
 

11. CERINŢE PRIVIND CALITATEA 
În toate etapele derulării investiţiei ofertantul va acţiona pentru îndeplinirea 

tuturor obligaţiilor ce-i revin privind asigurarea calităţii lucrărilor efectuate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Ofertantul răspunde în conformitate cu Legea 10/1995 pentru viciile ascunse ale 
lucrărilor ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia acestora, precum şi după 
împlinirea acestui termen, pe toată perioada de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de 
execuţie în vigoare la data realizării ei. Remedierea viciilor ascunse se face de 
executant pe cheltuiala sa. 

Lucrările, serviciile şi produsele ofertate vor corespunde standardelor naţionale, 
europene sau internaţionale, după caz, cerinţele impuse în specificaţia tehnică sunt 
considerate ca fiind minimale. 

Orice ofertă prezentată care se abate de la cerinţele tehnice va fi luată în 
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerinţelor minimale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
1. Lucr ări de construcţii montaj – arhitectur ă şi instalaţii electrice de forţă, 

sanitare, ventilaţii, climatizare şi încălzire 
 

 



 

 



 
 

 


