
LUCRARI DE REPARATII LAALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICAA INSTALATIEI DE 
iNCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONUL CLUJ ARENA 

1. lntroducere 
Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica §i Propunerea Financiara) pentru executarea 
lucrarilor care fac obiectul Contractului. 
In cadrul acestei achizitii, JUDETUL CLUJ indepline~te rolul de Autoritate Contractanta, respectiv 
Achizitor in cadrul Contractului. 

2. Contextul realizarii acestei achizipi de lucrari 
2.1. lnfonnatii despre Autoritatea Contractanta 
Autoritatea Contractactanta: Judetul Cluj 
Adrese $i referinte utile: 
Directia: Directia de Administrare $i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se 
ocupa in principal de administrarea §i functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desra§urarea de 
evenimente. 

Autoritatea contractanta dore~te demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract, cu un 
singur operator economic, pentru achiziµa de lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a 
instalatiei de incalzire a suprafetei de joc a stadionului Cluj Arena. 

2.2. lnfonnapi despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta 
Achizitie necesara pentru buna desra§urare a activitatii curente. 
Lucrarea ce urmeaza sa se achizitioneze este necesara datorita uzurii acumulate in timp a elementelor 
ce formeaza instalatia electrica ce alimenteaza cu energie electrica instalatia de incalzire a suprafetei 
de joc a stadionului Cluj Arena. 

2.3. lnfonnatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 
Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor prezentate in cadrul Caietului de Sarcini §i 
include: 

i. achizitionarea tuturor materialelor ~i produselor necesare; 
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea §antierului, sau orice 

autorizatie necesara Contractantului de la autoritaµle competente pentru executarea 
lucrarilor §i realizarea activitatilor §i lucrarilor temporare; 

iii. transportul la $antier a oricaror materiale, utilaje, componente ~i echipamente de lucru, a 
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor; 

iv. orice testare §i testele relevante, a§a cum sunt aceste testari $i teste solicitate prin legislatia ~i 
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii; 

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor $i realizarea testarilor; 
vi. intreµnerea normala ~i extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 
vii. activitati $i consumabile necesare pentru mentinerea §antierului curat §i functional, 

demontarea §i indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; 
viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, 

documentatie care include dar nu se limiteaza la: 
a. Grafice generale de realizare a investipei publice (fizice ~i valorice); 
b. Planul calitatii pentru executie; 
c. Planul de control al calitatii; 
d. Certificarile §i rezultatele testelor materialelor (daca este cazul). 

ix. Documentarea informapilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei. 

Termenii §i conditiile contractului includ ~i o garantie pentru executia lucrarilor de minim 2 ani. 
Garantia minima pentru materialele folosite este de 24 de luni. 
Garantia de executie este de minim 24 de !uni de la data semnarii procesului verbal de receptie. 
Contractantul va interveni pentru remedierea defectiunilor in maxim 5 zile de la in§tiintarea transmisa 
in scris (adresa scrisa/e-mail) de catre Autoritatea Contractanta. 



2.4. Rezumatul informatiilor ~i cerintelor tehnice 
Amplasare /Localizare 
Autoritatea Contractactanta: Judetul Cluj 
Adrese ~i referinte utile: 
Directia: Directia de Administrare ~i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Cladirea este in proprietatea Autoritatii Contractante. 

3. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor 

LUCRARI DE REPARATII LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A INSTALATIEI DE 
iNCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONULUI CLUJ ARENA, RESPECTIV: 

iNLOCUIRE CABLURI DE ALIMENT ARE; 
EFECTUARE LEGATURI INTRE CABLURILE iNCALZITOARE ~I CABLURILE DE 
ALIMENT ARE; 
EFECTUARE LEGATURI CABLURI iN TABLOUL DE iNCALZIRE; 
VERIFICARE INSTALATIE iNCALZIRE DUPA iNLOCUIRE CABLURI CONEXIUNI. 

In gazon se afla un numar de 17 4 de rezistente cu o lungime aproximativa de 210m, 20W /m, diametru 
6.8mm, temperatura maxima 90°C, structura: PVC cu extrarezistenta, conductor bifilar. 
Sistemul este impartit in 6 zone individual controlate, de catre 6 termostate ~i senzori de temperatura 
aferenti pozitionati la nivelul radacinilor gazonului. 
Pe spatiul inierbat sunt 6 cutii de conexiune rezistente teren, la aproximativ lm de suprafata acoperita 
cu tartan, pozitionate spre Peluza 2. 
Cablurile de incalzire au din fabricatie un cablu de alimentare de 10m. Deoarece distanta pana la 
tablourile de incalzire este mare (acestea se afla pozitionate la Peluza 2 a stadionului, intr-un spatiu 
tehnic) s-a prevazut o prelungire a cablurilor de incalzire. Legatura dintre ele s-a facut intr-o cutie de 
conexiune, ele cositorindu-se intre ele ~i fiind cufundate in silicon de tip OBO conferindu-i un grad de 
protectie IP68. De la cutia de conexiune s-a prevazut un tub de tragere pentru cele 17 4 de cabluri pana 
la tabloul de alimentare. 

Descrierea lucrarilor de reparatii necesare la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire 
a suprafetei de joc, respectiv inlocuire cabluri de alimentare, efectuare legaturi cabluri in tabloul de 
incalzire: 
a) Se vor inlocui elementele defecte ale instalatiei de incalzire, contactori, sigurante, cabluri de legatura, 
daca este cazul. Estimarea materialelor pentru interventia la instalatia de incalzire se regase~te in 
Anexa 1. Elementele defecte se vor inlocui doar cu acordul beneficiarului, in baza unui raport scris de 
catre operatorul economic, care sa prezinte situatia instalatiei de incalzire. Operatorul economic va 
preda beneficiarului rapoarte de incercare ale sistemului de incalzire. Instalatia se va preda 
beneficiarului, in stare de functionare, in baza unui proces verbal de constatare privind realizarea 
serviciilor de reparatie la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire. 

b) Inlocuirea cablurilor existente ce fac legatura intre sistemul de incalzire al terenului cu tablourile 
electrice existente pentru incalzire teren. 
Se va realiza un foraj orizontal dirijat cu teava protectie din OL. La executia lucrarilor de foraj, 
operatorul economic va pune la dispozitie utilajul de foraj, personalul deservent, combustibilul pentru 
utilaje ~i mixere, bentonita ~i aditivi, va pregati gropile de intrare - ie~ire foraj, va asigura transportul 
tubulaturii de foraj, va efectua suduri, va pune pe pozitie conductele. 
Va fi introdusa o conducta din polietilena corugata SNS, De 315mm pe o lungime de 45m, cat mai 
aproape de traseul existent. 
Operatorul economic se obliga sa protejeze pista de atletism. 
In cazul in care va fi afectata pista reparatiile la pista vor fi efectuate cu materiale compatibile cu cele 
existente. 
Operatorul economic va asigura montajul cablurilor prin conductele de polietilena corugate De 
315mm. 
Inlocuirea cablurilor electrice dintre cutiile de conexiune rezistente teren ~i tablourile electrice aflate 
in stapa de transformare va fi asigurata de operatorul economic. 
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Se va evita afectarea iremediabila a pistei de atletism (se vor evita surparile care pot duce la denivelari 
ale pistei) sau a gazonului datorita procedurilor de curatare. 

Verificare instalatie alimentare cu energie electrica a instalatiei de incalzire a suprafetei de joc 
c) Teste, Verificari la punerea in funqiune 
La darea in exploatare se vor efectua urmatoarele verificari ~i masuratori: 
-Verificarea continuitatii 
-ldentificarea fazelor 
-Masurarea rezistentei de izolatie 
-Masurarea tensiunilor de atingere ~i de pas 

Produse solicitate 
ANEXA 1- Estimare materiale pentru interventia la instalaoa de mcalzire 

Denumire Cantitate S oecificatii 
Cablu 3x4mmp 14000m Tip material: conductor de cupru stanat, clasa 5 

Tensiune de incercare: minim 4kV 
Tensiune nominala Uo/U= 600 V /1000 V 
Domeniu de temperatura (in mi$Care): -20 °C + +80 °C 
Temperaturii de fun~ionare (in scurtcircuit): minim 250 °C 
Izolatie vena, din cauciuc pe baza EPR (mixturii de Etilena-
Propilena) 
Manta interioara din mixtura de cauciuc 
Manta exterioarii din CR (policloropren), cu rezistenµ 
marita la frecare Si irmifug:a, 

Teava protectie din 01 De 45m Teava otel 01 De 420mm 
420mm 
Teava corugata din polietilenii 45m Teava corugata din polietilena PEHD SN8 De=315mm, 
(PEHD) densitate 940 + 960 kg/me, modul de elasticitate la 

tracpune 800 + 1200 MPa 
1egaturi intre cablurile 174buc -
incalzitoare si cablurile de 
alimentare -termocontractibil, 
papuci, cleme,etc. 
1egaturi cabluri 3x4 in Tabloul 174 buc -
de incalzire 
Siguranµ automata bipolara 25 buc Siguranµ automata bipolarii 16A 

Nr. de poli: 2 
Curent nominal: 16A 
Capacitate de rupere: 4.5 ka 
Nr. de module: 2 
Siguranµ automata bipolarii 16A 
CARACTERISTICI E1ECTRICE: 
Constructie conform: IEC 898 
Tensiune nominalii: 230/400 V; 50/60 Hz-AC 
Capacitate de rupere: 4.5 kA 
Caracteristica de declan~are: C 
Siguranta fuzibila admisa: Max. 100 A, >4.5 kA 
Clasa de selectivitate: 3 
Gradul de protec~ie: Carcasa turnata, IP 40 

Contactor 25 buc Tip contactor : 2 - polar pentru instalatii 
Configuratie pini : NO x2 
Tensiune control: 230V AC 
Curent de lucru max: 25A 
Montare: DIN 
Serie contactor: Z-SCH 
Terminale: cleme cu surub 

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrarilor de reparatii necesare la alimentarea cu energie 
electrica a instalatiei de incalzire a suprafetei de joc, respectiv inlocuire cabluri de alimentare, efectuare 
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legaturi cabluri in tabloul de incalzire ale stadionului Cluj Arena se regase§te in Antemasuratoarea §i 
Listele de cantitati anexate prezentului Caiet de Sarcini. 
Materialele vor fi livrate de catre Contractant la valoarea din Oferta Financiara, in baza unui deviz de 
lucrari. Autoritatea Contractanta nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele din Caietul de 
Sarcini, acestea urmand a fi achizitionate in funqie de necesitate. 
Operatorul economic va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce prive§te protectia 
mediului. 

Nr.crt. Instalatii 

1 Cablu 3x4 
2 Foraj orizontal cu teava de PEHD De 315mm 

3 
Efectuarea legaturilor intre cablurile incalzitoare si cablurile 
de alimentare - termocontractibil, papuci, cleme etc. 

4 Legaturi cabluri 3x4 in Tabloul de incalzire 
5 Verificare instalatie incalzire dupa inlocuire cabluri conexiuni 

4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

Cant. UM 

14000 ML 
45 ML 

174 BUC 

174 BUC 
1 -

i. Toate lucrarile solicitate realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini; 
ii. De§eurile (primare §i secundare) sortate corespunzator §i procedurile privind gestionarea 

de§eurilor respectate in totalitate; 
iii. Toate documentatiile necesare §i care au fost utilizate pentru planificarea execuµei, pentru 

executia, controlul execuµei §i finalizarea lucrarilor; 
iv. Dupa finalizarea lucrarilor perimetrul §antierului eliberat §i curatat de orice echipament, utilaj 

sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile care se vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice necesare pentru planificarea 
executiei, pentru executia, controlul executiei §i finalizarea lucrarilor includ: 

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic ~i valoric); 
ii. Metodologia de executie (Abordarea din punct de vedere proces tehnologic) pentru 

realizarea lucrarilor Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al 
proiectului pe care urmeaza sa-1 duca la indeplinire cu identificarea §i descrierera etapelor §i 
procedurilor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului contract; 

iii. Planul calitatii; 
iv. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari ~i incercari, inclusiv inregistrarile de 

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte 
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 

v. Fi~ele tehnice completate ale materialelor (Fi~a tehnica nr. 1, Fi~a tehnica nr. 2, Fi~a 
tehnica nr. 3, Fi~a tehnica nr. 4), ata§ate prezentului Caiet de Sarcini §i fi§e tehnice ale 
producatorului fiecarui material, in limba romana. 

5. Personalul Contractantului 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca §i responsabil cu monitorizarea §i implementarea 
contractului. Reprezentantul Contractantului organizeaza §i supravegheaza derularea efectiva a 
Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive§te implementarea 
contractului §i desfa§urarea activitatilor din cadrul acestuia; 

ii. gestioneaza, coordoneaza §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, 
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul §i la standardele de calitate 
solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform 
reglementarilor in materie; 

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant §i subcontractorii acestuia; 
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v. gestioneaza §i raporteaza daca execupa lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor 
contractuale §i a continutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitatile ce se desfii§oara pe §an tier, Contractantul va numi un Sef de §an tier care va relationa 
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 
responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe §antier 
din partea Contractantului. Seful de §antier trebuie sa fie permanent prezent pe §antier cand se 
realizeaza activitati §i trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice 
moment despre situatia de pe §antier. In cazul in care §eful de §antier nu poate fi prezent, acesta va fi 
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritapi Contractante. 
Principalele sarcini ale Sefului de §anti er in cadrul Contractului sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta fo ceea ce prive§te activitatile de pe §antier; 
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica §i operationala a activitatilor de pe §antier, impreuna 

cu aspectele organizaponale; 
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori 

este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor; 
iv. sa gestioneze §i sa supravegheze toate activitatile desfii§urate pe §antier; 
v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfii§urate pe §antier; 
vi. sa actualizeze toate documentapile necesare executiei lucrarilor; 
vii. sa actualizeze calendarul de desfa§urare a activitatilor; 
viii.sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din §antier; 
ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea §i de siguranta ale personalului 

Contractantului de pe §antier; 
x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale. 

Personal de specialitate - Autoritatea Contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea 
asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea 
contractul ui: 
- Electrician autorizat Gradul II B (pana la 1 kV) 

De asemenea Autoritatea Contractanta solicita ca cerinµi minima obligativitatea depnerii de catre 
operatorul economic a urmatoarelor documente: 
- Autorizatiei/ Atestatului ANRE tip B pentru proiectare §i executare de instalapi electrice 
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile §i industriale, bran§amente aeriene §i 
subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV, care este considerat strict necesar pentru indeplinirea 
contractului. 
- Certificat privind implementarea Sistemului de Management al calitatH: SR EN ISO 9001:2015. 

Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii Contractului, pe 
baza unei cereri scrise motivate §i justificate, daca considera ca un membru al Contractantului este 
ineficient sau nu i§i indepline§te sarcinile. Daca se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei 
Contractantului acesta trebuie sa detina eel putin aceea§i experienta §i calificare ca §i cele solicitate 
prin Caietul de sarcini pentru membrul inlocuit. 

Personalul Contractantului care desfii§oara activitati pe §antier trebuie sa aplice toate regulamentele 
generale §i specifice precum §i orice alte reguli, regulamente, ghiduri §i practici pertinente comunicate 
de Autoritatea Contractanta. 

Contractantul trebuie sa se asigure §i sa demonstreze ca personalul care desfii§oara activitati pe 
§antier: 

i. are toate abilitatile §i competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 
ii. este sanatos §i in forma pentru executia lucrarilor preconizate. 

Personalul Contractantului care opereaza pe §an tier trebuie sa fie u§or de recunoscut §i este obligat sa 
poarte haine cu sigla Contractantului. 
Personalul Contractantului care intra pe §antier trebuie sa fie autorizat in prealabil. lntrarea §i ie§irea 
de pe §antier sunt permise numai in timpul zilelor §i orelor de lucru. 

6. Utilaje, echipamente, materiale 
6.1. Zona de lucru, utilitiitile ~i facilitatile ~antierului 
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Operatorul economic are obligatia de a proteja pista de atletism care inconjoara gazonul §i gazonul 
atunci cand desfa§oara activitatile de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de 
incalzire. 
Toate utilajele care patrund pe pista §i pe suprafata de joc vor avea gabarit mic, greutate redusa §i vor 
fi prevazute cu anvelope anti-tasare care nu exercita asupra solului presiuni mai mari de 1500gr/cm2, 
pentru a evita deteriorarea suprafetelor gazonate §i/sau instalatiilor terenului. 
Se va evita deteriorarea suprafetelor gazonate ~i/sau a instalatiilor terenului, in cazul in care 
acestea vor fl afectate de lucrarile de reparatii se va lua in calcul la valoarea finala a lucrarilor 
ofertate ~i valoarea eventualelor reparatii la suprafaµ gazonata ~i/sau la instalatiile terenului. 
Nu se vor aproba alte sume suplimentare pentru eventualele reparatii a suprafetelor gazonate 
~i/sau a instalatiilor terenului. 

lnformatii referitoare la constrangeri privind locapa: 
Constrangeri fizice impuse de dimensiunile spatiului: in jurul suprafetei de joc se afla amplasata o pista 
de atletism (sarcina maxima 3.5t). 
Acces la spatiu: accesul cu utilaje se face printr-o singura zona de acces auto pe stadion cu dimensiunile: 
Lmax= 4.00m; Hmax=3.50m. 
Efectuarea altor activitati de catre Autoritatea Contractanta in paralel: desfa§urarea unor 
evenimente/concerte/competitii de atletism in functie de un calendar prestabilit. 
Se va avea in vedere faptul ca activitatea de reparatie se va desfa.§ura in perioada in care se desra§oara 
activitati pe pista de atletism §i pe suprafata gazonata (antrenamente/evenimente), iar reparatiile se 
vor efectua asftel incat sa se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa §i sa permita 
desfa.§urarea activitatilor curente pe pista de atletism §i pe suprafata gazonata. 
Facilitatif echipamente care trebuie sa ramana functionale in timpul lucrarilor: poarta/rulou de la 
accesul auto pe stadion, calea de acces pe stadion, pista de atletism, suprafata gazonata. 

6.2. Materiale 
Autoritatea Contractanta a prevazut in Caietul de Sarcini achizitia de materiale noi/consumabile. 
Se vor utiliza doar materialele ce au caracteristicile tehnice minime precizate in Anexa 1 - Estimare 
materiale pentru interventia la instalatia de incalzire. 
Instalarea/montarea componentelor se va efectua de catre Contractant. 
Pe toata durata Contractului Contractantul are obligatia de a folosi §idea intretine atat instalatiile puse 
la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta cat §i produsele noi achizitionate, astfel ca la finalizarea 
Contractului sa le predea in stare de functionare. 

7. Modificari tehnice 
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. 
De regula §i din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica 
( modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul 
Autoritatii Contractante §i numai in cazul in care nu sunt substanpale, in conformitate cu prevederile 
art. 221 din Legea nr.98/2016. 

8. Managementul calitatii ~i managementul documentelor 
Planul calitatii 
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, 
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent §i cu 
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" 
§i in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie 
(inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile §i completarile 
ulterioare). 
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind execupa lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In 
consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract §i pentru lucrarile 
ce sunt incluse in Contract. 
Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea §i asigurarea 
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al 
calitatii in constructii in a§a fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice §i contractuale precum 
§i reglementarile, standardele §i normele aplicabile; 
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ii. sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind 
calitatea incluse in Caietul de sarcini §i in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia 
lucrarilor in constructii; 

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate ~i gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru 
a indeplini cerintele; 

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta 
Documentatie de Atribuire. 

Planul calitatii trebuie sa includa eel putin: 
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului ~i identificarea functiilor §i 

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare §i managementul documentelor in 

cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale §i 

infrastructura; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 
v. Modalitatea de control ~i gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada 

executiei lucrarilor. 
Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar 
~ijsau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Planul de control al calitatii 
Planul de control al calitaµi va conµne, acolo unde este aplicabil, eel putin urmatoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate ~i lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii; 
ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea ~i controlul activitatii; 
iii. Trimiteri la specificaµile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul ~i 

acceptarea activitatii; 
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale, inspectii sau rapoarte de testare, 

certificate etc.) prevazuta pentru activitate; 
v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitaµi. 

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei 
activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent §i sa verifice conformitatea 
execuµei ~i a controalelor cu Planul de control al calitatii. 
in acest sens Autoritatea Contractanta va indica: 

i. activitatile la care intenµoneaza sa participe in mod special; 
ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii 

Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza 
activitatea respectiva. 

Managementul documentelor 
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 
numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de catre Operatorul economic Autoritaµi 
Contractante trebuie sa fie in limba romana, atat in cadrul ofertei cat ~i in timpul executiei §i receptiei 
lucrarilor. 
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international 
de unitati. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG. 
Contractantul va furniza doua exemplare tiparite ~i doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie 
USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau 
importate fara pierderi de format. 
in plus fatii de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde 
este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant §i intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct 
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din fi§ierele native sau copie scanata a originalelor. 
Contractantul va furniza fi§ierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice §i ale Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul 
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa 
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta. 

9. Cerinte specifice de managementul Contractului 
9.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta ~i Contractant 
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant §i Autoritatea Contractanta este 
intalnirea, care poate Iua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a 
intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea 
rezultatelor partiale §i a rezultatului final al Contractului. 
Intalnirile de lucru/§edinte de monitorizare se realizeaza la sediul Autoritapi Contractante sau prin 
utilizarea de mijloace electronice de comunicare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea §edintelor 
de monitorizare sunt in sarcina Autoritatii Contractante. 
Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaluarii §i reducerii/evitarii 
riscurilor. Oricare dintre Parti poate solicita ca, Ia astfel de intalniri, sa participe §i alte persoane, in 
vederea reducerii §i evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte 
Parti. 
Intalnirile de Iucru desfa§urate in vederea reducerii ~i evitarii riscurilor vor avea ca scop: gasirea unor 
solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, gasirea unor solutii §i masuri 
compensatorii pentru factorii afectati, luarea de decizii cu privire la actiunile care var fi intreprinse cu 
respectarea prevederilor contractuale, stabilirea riscurilor evitate §i mentionarea Ior ca fiind 
prevenite/inlaturate. 

9.2. Raportarea in cadrul Contractului 
Orice comunicare facuta de parti va fi redactata in scris §i depusa personal de parte sau expediata prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea 
primirii documentului. 

Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de 
Autoritatea Contractanta .. 
Orice cerinta_ de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in timpul 
executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor. 

9.3. Testarea tehnica a Iucrarilor 
La darea in exploatare se var efectua urmatoarele verificari §i masuratori: 

- Verificarea continuitatii 
- Identificarea fazelor 
- Masurarea rezistentei de izolatie 
- Masurarea tensiunilor de atingere §i de pas 

9.4. Finalizarea lucrarilor ~i receptia la terminarea lucrarilor 
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de ~antier prevazute de Contract, va 
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 
Dupa terminarea verificarilor, Autoritatea Contractanta ~i Contractantul vor semna Procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. 
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i a Procesului verbal de receptie finala 
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu ii exonereaza pe Contractant de orice obligape contractuala 
sau legala referitoare la garantia lucrarilor §i a materialelor sau la orice defect a lucrarilor sau 
materialelor. 

10. Evaluarea modului in care va fl implementat Contractul de catre Contractant 
In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 
document constatator negativ. 
Contractantul nu poate subcontracta §i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii 
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lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. 
Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele §i informatiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate. 
In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, 
atunci aceasta situape poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de 
Contractant. 
Chiar §i atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este 
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale §i este singurul responsabil de executarea 
corespunzatoare a Contractului §i ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante. 
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile 
contractuale. 

Responsabilitatile Contractantului 
Responsabilitatile cu caracter general 
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitaple Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor 
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

ii. Respectarea legislapei privind sanatatea §i securitatea in munca §i protectia mediului 
inconjurator §i a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum §i a oricaror acte 
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

iii. Planificarea activitapi ~i asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru 
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale §i contractuale relevante §i cu deplina intelegere a complexitatii legate de 
derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor 
Autoritatii Contractante; 

iv. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand 
datele de finalizare a fiecarei activitati; 

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective 
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

vi. Executarea §i documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de 
catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

vii. Prezentarea unei situatii de plata in concordanta cu Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de 
lucrari, ata§ata Caietului de Sarcini; 

viii. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii 
Contractului in ceea ce prive§te indeplinirea oricarei ~i tuturor obligapilor sale ~i prezentarea 
la cerere a oricarui ~i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor 
obligatii; 

ix. Efectuarea de vizite comune pe §antier impreuna cu reprezentantii imputernicip ai Autoritatii 
Contractante pe probleme de securitate §i sanatate, inainte de a-§i redacta planul propriu de 
securitate; 

x. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate §i 

sanatate a obligapilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de 
ridicat sarcini, accesul pe §antier etc.; 

xi. Participare la intalniri de progres, pe §antier, impreuna cu Reprezentantul Autoritatii 
contractante §i reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz). 

Contractantul va fl responsabil fa¢ de Autoritatea Contractanta ca i\;i va indeplini corespunzator toate 
responsabilitatile ce decurg din prezentul Caiet de Sarcini, obligatiile contractuale §i solicitarile 
autoritatilor competente §i/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul 
Contractului. 
Contractorul are raspunderea planificarii activitapi sale §i asigurarea capacitatii de personal calificat 
necesar pentru indeplinirea obligaµilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale §i contractuale relevante §i cu deplina 
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se 
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. 
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 
Contractului) in ceea ce prive§te indeplinirea oricarei ~i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 
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verificari anuntate in prealabil sau nu ~i are obligatia de a prezenta la cerere orice §i toate documentele 
justificative privind indeplinirea acestor obligaµi. 
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe ~antier ia 
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 
este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor §i oricaror substante ce intra in categoria 
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta §antierului sau in 
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. 
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie menµnuta la o 
cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre 
autoritatea competenta. 
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 
Contractante despre situatia aparuta §i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la 
situatia creata. 
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a 
factorilor de mediu cares-a produs <;a urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul §antierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaµi de plata pentru activitatea de execupe a 
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie §i in baza listelor de cantitati de lucrari. 
Contractantul va asigura executia la timp §i va notifica Autoritatea contractanta in cazul observarii 
apariµei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand §i propuneri pentru a 
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare §i finale. 
Contractantul va verifica lucrarile §i va notifica Autoritatea contractanta privind indeplinirea tuturor 
condipilor pentru efectuarea receptiei Ia terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, 
va fi prezent §i va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu 
eel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel inca.t sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante. 
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale §i contractuale relevante §i va include lucrarile executate in situatii de plata 
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in 
vederea vizarii de catre Reprezentantul Autoritatii Contractante, care va verifica §i certifica 
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de 
realizare a investitiei publice (fizic §i valoric), metoda tehnica etc. §i le va propune Autoritatii 
Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata, de 
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizapilor §i certificatelor necesare 
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat §i pentru personalul propus. 

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil sa respecte cerintele Caietului de Sarcini. Totodata este responsabil 
pentru punerea in opera a oricarei eventuate solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritapi 
Contractante pe perioada derularii Contractului. 

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare 
Luera.rile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea §i derularea executiei de catre Contractant; 
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 
iii. Organizarea de §antier a Contractantului. 

In scopul realizarii activitatilor ce tin de eta pa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligapilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii 

revin din prezentul Caiet de sarcini §i din prevederile stabilite in Contract; 
ii. Sa asigure indeplinirea obligaWlor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea 

activitatii pe §antier; 
iii. Sa intocmeasca §i sa depuna Planul Calitatii; 
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iv. Sa intocmeasca §i sa depuna Planul detaliat de securitate §i sanatate in munca §i sa respecte 
obligatiile referitoare la implementarea acestuia; 

v. Sa aduca la cuno§tinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 
detaliat de securitate §i sanatate in munca §i sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in 
conformitate cu prevederile legate; 

vi. Sa intocmeasca §i sa depuna Planul de management al de§eurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, daca este cazul); 

vii. Sa intocmeasca §i sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Graficul de executie va stabili: 
date de referinta pentru achizitionarea materialelor $i a echipamentelor necesare pentru 
executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand §i activitatea aferenta instalarii 
echipamentelor. 

Responsabilitiip asociate pregatirii ~antierului 
Pregatirea §antierului implica eel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor 
de catre Contractant: 

i. Identificarea tuturor instalatiilor /structurilor existente pe §an tier, in special a instalatiilor 
subterane §i marcarea clara a poziµei acestora; 

ii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz pe §antier anterior inceperii executiei §i pe 
intreaga durata de execupe. 

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile §antierului, in subsol §i respectiv in aer. 
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa 
detecteze §i sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita Inferioara de Explozie (LIE). 

Responsabilitati asociate organizarii de ~antier a Contractantului 
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, 
forta de munca precum §i pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, 
intretinerea lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum §i readucerea lor 
la starea initiala. 

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice 
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii Caietului de Sarcini pe 
$antier: 

i. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor executate §i asigurarea 
conditiilor necesare efectuarii acestora; 

ii. soluµonarea neconformitatilor, a defectelor §i a neconcordantelor aparute in fazele de 
executie, numai cu acordul Autoritatii Contractante; 

iii. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor §i a procedeelor prevazute in Caietul de 
Sarcini, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; 

iv. respectarea Caietului de Sarcini pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
cerintelor; 

v. propunerea spre receppe numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate §i pentru 
cares-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

vi. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

vii. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada 
de execuµe, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract; 

viii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 
lucrarilor. 

Responsabilitati legate de controlul calitapi lucrarilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in Caietul de 
Sarcini in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarea de catre Contractant 
a personalului calificat §i a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de 
management al calitatii. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera 
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care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate 
cu cerintele Caietului de sarcini. 
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Toate 
cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor ~i furnizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii ~i/sau 
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii i'nainte ca ace~tia sa inceapa lucrul. 
Contractantul lucrarilor va intocmi documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

Responsabilitati legate de securitatea §i sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe 
§antier 
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea ~i sanatatea in munca ale Autoritapi 
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Alte responsabilitali ale Contractantului 
Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite. 
Contractantul se obliga sa utilizeze materiale care au eel puµn caracteristicile minime solicitate in 
Fi~ele tehnice ale materialelor ata~ate prezentului Caiet de Sarcini. 
Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere 
a lucrarilor. 
Cerinte speciale privind lucrarile: 
- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: !uni+ vineri, orele 08.00 + 17.00; 
- nu se var efectua lucrari in zilele libere, in zilele de sarbatori religioase/legale; 
- nu se va intra pe stadion fara Reprezentantul Autoritatii Contractante care va verifica lucrarile 
efectuate. 
Personalul Contractantului se obliga sa respecte reglementarile ~i regulamentele interioare ale 
beneficiarului, pe perioada prezentei sale in zona. 
Contractantul se obliga sa colecteze ~i sa depoziteze de~eurile provenite din lucrarile de reparatii, 
conform legii, in locuri special amenajate. 
Contractantul se obliga sa intervina pentru remedieri in maxim 5 zile de la sesizarea Autoritapi 
Contractante, pe toata durata de garantie a lucrarii. 

11. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate §i Modul de elaborare a ofertei 
Va fi selectata oferta care indepline~te toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de 
atribuire. 
Criteriul de atribuire va fi pretul eel mai scazut. 
Oferta va contine Propunerea Tehnica §i Propunerea Financiara. 

Propunerea Tehnica: 
Se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Propunera tehnica trebuie sa reflecte 
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor /obligatiilor prevazute in Caietul de Sarcini. 
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice: 
i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric); 
ii. Metodologia de executie (Abordarea din punct de vedere proces tehnologic) pentru 
realizarea lucrarilor Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectului pe 
care urmeaza sa-1 duca la indeplinire cu identificarea ~i descrierera etapelor ~i procedurilor de lucru 
specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini; 
iii. Planul calitiitii; 
iv. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari §i incercari, inclusiv inregistrarile de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte 
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor; 
v. Fi§ele tehnice completate ale materialelor (Fi§a tehnica nr. 1, Fi§a tehnica nr. 2, Fi§a 
tehnica nr. 3, Fi§a tehnidi. nr. 4), ata~ate prezentului Caiet de Sarcini ~i fi~e tehnice ale producatorului 
fiecarui material, in limba romana. 
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Propunerea Financiara: 
Se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. 
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Financiare: 
i. Formularul de Oferta 
ii. Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, din anexa Caietului de Sarcini, 
completata. 
Propunerea Financiara va cuprinde pretul in lei, fara TV A. 
Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a Contractului. 

Nerespectarea solutiilor/specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire constituie motiv de 
respingere a ofertei. Astfel se vor respinge propunerile care nu respecta obiectul prezentului Caiet de 
Sarcini, iar materialele solicitate nu au eel putin caracteristicile minime solicitate. 
Oferta trebuie sa demonstreze ca operatorul economic/operatorii economici a/au inteles corect 
cerintele ~i obiectivele Autoritatii Contractante ~i ca oferta prezentata raspunde acestor cerinte. 
Oferta trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, ofertantuJ/ofertantii 
dispune/dispun de resurse tehnice, materiale ~i umane suficiente pentru a asigura executia lucrarilor, 
cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. 

Oferta stabilita ca~tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila ~i neactualizabila pe toata 
perioada de derulare a contractului. 

Intocmit/Redactat: 
Inspector d~.:!z;<}alitate 
Ing. Varga AltJtWft~ela 
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ANEXA 1 - Estimare materiale pentru interventia la instalatia de incalzire 

Denumire 
Cablu 3x4mmp 

Jeava protectie din OL De 
400mm 
Jeava corugata din polietilena 
(PEHD) 

Legaturi intre cablurile 
incalzitoare si cablurile de 
alimentare -termocontractibil, 

a uci, cleme,etc. 
Legaturi cabluri 3x4 in Tabloul 
dede ·vrare 
Siguranta automata bipolara 

Contactor 

Intocmit/Redactat: 
Inspector de ecialitate 
Ing. Varga J-n tllll:IJ"'W.:wriela 

Cantitate 
14000m 

45m 

45m 

174 buc 

174 buc 

S ecificatii 
Tip material: conductor de cupru stanat, clasa 5 
Tensiune de incercare: minim 4kV 
Tensiune nominala Uo/U= 600 V /1000 V 
Domeniu de temperatura (in mi~care): -20 °c + +80 °c 
Temperatura de functionare (in scurtcircuit): minim 
250 °C 
Izolaµe vena, din cauciuc pe baza EPR (mixtura de 
Etilena-Propilena) 
Manta interioara din mixtura de cauciuc 
Manta exterioara din CR (policloropren), cu rezistenµi 
marita la frecare si i nifu a. 
Teava otel OL De 400mm 

Teava corugata din polietilena PEHD SNS De=315mm, 
densitate 940 + 960 kg/me, modul de elasticitate la 
trac iune 800 + 1200 MPa 

25 buc Siguranµi automata bipolara 16A 
Nr. de poli: 2 
Curent nominal: 16A 
Capacitate de rupere: 4.5 ka 
Nr. de module: 2 
Siguranµi automata bipolara 16A 
CARACTERISTICI ELECTRICE: 
Construcµe conform: IEC 898 
Tensiune nominala: 230/400 V; 50/60 Hz-AC 
Capacitate de rupere: 4.5 kA 
Caracteristica de declan~are: C 
Siguranta fuzibila admisa: Max. 100 A, >4.5 kA 
Clasa de selectivitate: 3 
Gradul de rotec ie: Carcasa turnata, IP 40 

25 buc Tip contactor: 2 - polar pentru instalatii 
Configuratie pini : NO x2 
Tensiune control: 230V AC 
Curent de lucru max: 25A 
Montare: DIN 
Serie contactor: Z-SCH 



·OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII LAALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICAA INSTALATIEI 
DE INCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONUL CLUJ ARENA 

OBIECTUL: Reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatlel de incalzire a suprafetel de 
joc 

1 ANTEMASURATOARE: 

Beneficiar: 

· Executant: 

Antemasuratoare reparatli 
JUDETUL CLUJ 

F3AM - Antemasuratoare 
lista cu cantitati de lucrari fara preturi 

Nr. Simbol T-· ~--D_enumir! ___ ____ --~ -·--·---~:=-~--l UM __ -
_o _j_ __ 1~-- -·----- ~ · 1. __ j 

1;GD24E%asiPozare cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (FOD) executat in jm 
'im lteren normal, realizat cute. ava de protectie din OL De400mm pentru L + l conducta corugata din PEHD avand dn=316 420 mm 

I_~: -~_!9~62~-~}!eava corugata din polietilena SN~ dexT = 315mm ____ ___ · ---;-;_m_~-
1.Ll 3113389 jTeava pentru constructii otel Dn 377 x10 mm, d=160 mmp m 

2;W2G01 XA 1, Cabluri ;lectrice3x4 pozate princonducta de polietilena ----- - -· --1-m--~ 
;asim I 

2.Lt- -<iao6226:cab1u energie cyyt 1i<vJ;4, temp. c1etuncuonare 46grci."::+·gogr"d im ---
3!'RPEG09B# Legaturi electrice (conexiuni) ale cablurilor 3x4 in Tabloul de degivrare ;buc 

_ _j~~!!!I _____ . - - -~----·- . ----· - ~ ------ - _____ _J_ 
4:RPEG09B# Legaturi electrice (conexiuni) intre cablurile incalzitoare si cablurile de ·buc 
iasim _alimentare (termocontractibil, papuci, cleme) 

5;W2E03A fa Siguranta automata bipolara 16.A montata pe tabloul ibuc 

.Js].1!.! .. ~ -•·-"- " •• . ~--··· .• - · - · - •--- - - __ J 
6:_•_ED07 A 1 asi ,_. Conlacto, automat de 25 A, 2- pola, pentn, ;nstalatll, lem1lnalec cieme re 

:: m 1cu surub pentru instalarea in tabloul de degivrare - ·· -r ·-••-. _._,. ·-•"••· .. ---~-______ ,, __________ --------• -·-• - -- . -- --- ... . 
6.L, 5529221 :contactor 2-polar pt instalatii, NOx2, 25A, 230V, Z-SCH, terminale: buc 

J ;cleme cu surub 
____ -____ . _ c __ •- .. e .. ~..i.--., -- --- -- ---• - -, ·--~· - ·--~-- · -- -- --

7jRLE21CN33 Verificarea continuitatii la instalatii, in retele de sub 1 kV lbuc 

,Aasim I ---~ ~~~- I 
-~EH05C 1 asi /Verificare instalatieincalzire dupa inlocuire cabluri - . - - - '!buc 

1m 
1
conexiuni - ldentificarea fazelor, M ea rezistentei de izolatie, I 

_ ___j~asurarea tensiunilor de atin e si de pa __ 

• T ntocmit/Redactat: 
Inspector de 
Ing. Varga I 

cialitate 
-~ ·e1a 

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236 477.007 

Cantitate 
4 -;J 

45.00i 
-~-14-.0- 0-0.00l 

I~ ,.,~::1 
- ~ 25.001 _ ____ J 

25.00i 

~- __J 
25.om ,,~ _____ J 

1.001 

~- ---J 1.00\ 


