
Anunt consultare piata privind 
Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: 

Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip unitate de 

învăţământ 
 
 
  
Obiect consultare: Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei 

tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii 

de tip unitate de învăţământ, având următoarele caracteristici, enumerate ex haustiv: 
-anul construcţiei imobilului estimat între 1964-1980; 
-clădire tip S parțial+P+2Etaj; 
-subsol tehnic umed; 
-suprafaţă construită: 1.069,00 mp 
-suprafaţă desfăşurată: 3.207,00  mp 
 
CPV:        7132000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări   publice; 
                 71356200-0 servicii de asistenţă tehnică 
 

 
I.Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort 

interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază. 
 
A) Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 
-desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC și refacerea 

trotuarelor de gardă de minim 1.00m; 
-decopertarea locală a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii și refacerea lor, astfel 

încât să se refacă stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant; 
-acolo unde sunt pătrunse fisurile în zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea 

acestora cu lapte de ciment (dacă se constată la decopertare); 
-decopertarea, aplicarea stratului termoizolant și refacerea totală a hidroizolației de la 

nivelul acoperișului de tip terasă necirculabilă; 
-refacerea jgheaburilor și a burlanelor de scurgere astfel încât să se asigure preluarea 

apelor pluviale în mod corespunzător; 
-decopertarea și refacerea finisajelor interioare și exterioare (reparații locale), acolo unde 
se vor executa lucrări de instalații; 
-decopertarea tencuielii și refacerea peretelui ce prezintă fisuri, în zona corpului C, 

respectiv peretele interior situat între casa scării și sala de sport (ultima sală). Daca se 
constată la decopertare că acestea se regăsesc și în zidărie se vor repara prin injectare cu 

lapte de ciment; 
- în canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armătura expusă; 
-înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu una mai performantă din punct de vedere 

termoenergetic;  
-realizarea lucrărilor care să asigure condițiile minime impuse prin normele aflate în 

vigoare cu privire la siguranța la incendiu; 

Descriere consultare: Primăria municipiului Constanţa doreşte determinarea valorii 
estimative în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, 

DTOE, DDE, cuprinzând următoarele tipuri de intervenţii: 



b) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a 
apei calde de consum, si cuprinde: 
-înlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere noi cu eficiențe 

performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de încălzire, ventile 

pentru aerisire și console de susținere); 
-refacerea tubulaturii de ventilație și montarea de echipamente noi; 
-realizarea sistemului de ventilare mecanică a spațiilor interioare; 
-se vor înlocui toate obiectele sanitare din grupurile sanitare cu obiecte noi care vor fi 
prevăzute cu baterii inteligente cu senzori de mișcare; 
 
C) Lucrările de modernizare a instalației de iluminat: 
-refacerea sistemului de iluminat; 
-montarea de senzori de mișcare/prezență pe coridoare,  în grupurile sanitare și în spațiile 

anexe; 
-refacerea sistemului de iluminat siguranță; 
-refacerea instalațiilor electrice pentru prizele de pământ și împământare; 
-montarea unui sistem de paratrăsnet; 
 
II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 
solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de 

intervenție/activități aferente investiției de bază. 
Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe includ: 
 -refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se 

impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atât în ceea ce privește 

construcțiile, cât și instalațiile; 
-repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 

desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; 
-repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare 
si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei; 
-demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, 

precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; 
-crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de 

acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă; 
-amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități; 
 -înlocuirea sistemului electric: conductori, prize și întrerupătoare; 
-repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de 

canalizare menajeră şi/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii și până la căminul de 

branșament. 
 
În acest sens, se va avea în vedere estimarea valorii pe m2 indicând atât preţul minim 

estimat cât şi preţul maxim estimat. 
 
Data afisare anunt: 12.12.2018 
 

Dată limită consultare: 18.12.2018 

Dată limită transmitere propuneri: 14.12.2018 
 



 
Consultarea de piaţă se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie 

interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii 

estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, 

DTOE, DDE aferentă unor obiective de investiţii de tip unitate de învăţământ, la adresa 
de e-mail: programe@primaria-constanta.ro 
 
 

 
Modalitate de desfăşurare:  


