
 

 

 

 Referitor: anunț consultare ,, Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a 

balustradei faleză ,,Cazino” cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare 
din partea de nord a promenadei ” 

 

 
 

Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța 

cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151 

 
 

,, Achiziția lucrărilor de reparare și vopsire a balustradei faleză ,,Cazino” 
cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a 
promenadei ”      -  Cod CPV : - 45223210-1 Lucrări de structuri metalice 

                                   - 45442121 – Lucrări de vopsire a structurilor 

  

Obiectul consultării îl constituie lucrările de reparare, rigidizare și vopsire a 
balustradei pe o lunginme de 90 metri. 
 Elemente componente ale balustradei (Schița nr.1): 

  montant (stâlp) în plan vertical din fontă, înălțime 1000 mm –  35 bucăți. 

  mana de sprijin (traverse) 3 rânduri (țeavă  – diametru exterior 42mm/ 
3mm grosime) x 90 ml (lungime balustradă)  =  270 ml.;  

          Operațiuni minime de intervenție: 

       - în vederea rigidizării traverselor vor fi montate ștuțuri din țeavă metalică 

trasă cu diametrul de 30 mm pe o lungime de 60 mm în golurile de rezemare din 
montanți și introducerea acestui ștuț în interiorul traverselor ce se întâlnesc în 
montanți (35 stâlpi x 3 ștuțuri = 105 ștuțuri) -  Schița Nr.1 Detaliul ,,A”; 

        - pentru crearea unei legături fixe între traverse și ștuț la unul din capetele 
traverselor se va realiza o fantă de sudură (dimensiuni de 6 mm pe 25 mm 

perpendicular pe lungimea traverselor), la capătul celălalt traversa nu va fi sudată, 
pentru a permite mișcarea de dilatație și contracție (34 stălpi x 3 fante de sudură = 
102  fante de sudură) -  Schița Nr.1 Detaliul ,,A”;   

      - va fi înlocuită traversa (țeavă trasă, diametrul exterior 42mm/3mm 
grosime)  pe o lungime totală de 30 ml;  

   - toate suprafețele balustradei (stâlpi și traverse - 60 mp)  vor fi  
curățate și decapate  de vopsea și rugină; 

 - pe toate suprafețele se va aplica un strat de grund alchidic 

anticoroziv pentru exterior cu rezistență la mediul salin; 

 - toate suprafețele vor fi acoperite cu vopsea anticorozivă (ALBA) în 

două straturi; 

          - pentru lucrările de reparare și consolidare a balustradei nu este 
necesară folosirea unei tehnologii speciale, dar se vor respecta normativele în 

vigoare pentru fiecare categorie de lucrări.   
- ATENȚIE – În nici un caz nu trebuie modificat aspectul inițial al balustradei. 

 
 Aspecte supuse consultării: 

 Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția lucrărilor  și valoarea, fără 

T.V.A., a acestora.   
 

Data afișării anunțului: 21.02.2017 

Termen limită transmitere propuneri: 28.02.2017 

Termen limită consultare:02.03.2017 

  

 Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 



 

 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 

celor precizate în anunț. 

 

 Adresa de e-mail. cmangra@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, 
str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


