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Servicii de proiectare specializată: DALI corp A al Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

CAIET DE SARCINI 
 

 

I. Informaţii relevante despre Autoritatea Contractantă  
UNIVERSITATEA TEHNICᾸ “GHEORGHE  ASACHI” DIN  IASI  

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei  
 
 

II. Informaţii relevante despre obiectivul de investiţii 

Servicii de proiectare specializata:  întocmire DALI pentru corpul A al Universitaţii Tehnice 
Gheorghe  Asachi din Iasi 

Denumirea obiectivului de investiţii: 

Amplasamentul

Iaşi, bd. Carol I, nr. 11A 

 (judetul, localitatea, strada, numărul): 

Universitatea Tehnică “Gheorghe  Asachi” din Iasi 

Titularul investiţiei: 

Universitatea Tehnică “Gheorghe  Asachi” din Iasi 

Beneficiarul investiţiei: 

Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie - DALI. 

 Faza de proiectare care face obiectul investiţiei: 

Beneficiarul pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi de ofertare următoarele studii de 
specialitate efectuate de către SC Geostruct SRL şi recepţionate in  decembrie 2016: 

Studii de specialitate existente care vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar: 

- Relevee 

- Expertiza tehnica la structura de rezistenţă 

- Studiu istoric 

- Studiu geotehnic 

- Expertiza tehnica la picturi 

- Studiu biologic la elementele din lemn 

- Certificate de urbanism din data de 28.03.2017 
 

Descrierea investiţiei: 

Regim Juridic : Imobilul situat în intravilanul Municipiului Iași cu suprafaţa construită la sol de 5891  mp şi 
suprafaţa totală construită desfăşurată de 18.204 mp şi teren aferent de 9.636 mp, este în proprietatea  
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, fapt inscris şi în cartea funciară. 
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Imobilul este înscris pe lista monumentelor istorice aprobat prin Ordin MC nr. 2828/2015 poziția 
923 cod IS-II-m-03783 

Regim economic: 

Destinația stabilită prin documentaţiile de urbanism: CB7-zona care grupează funcțiuni complexe 
de importanță supramunicipală și municipală situate în afara zonei centrale 

Folosința actuală: corp C1- spaţii de învăţământ 

Regim tehnic: 

Caracteristici parcelă: existent. Caracteristici volumetrice: acoperi ș tip șarpantă. 

P.O.T : existent, C.U.T: existent, Regim de înăl țime: existent 

Aliniament stradal: existent, lateral : existent, posterior: existent. Accese: existent Parcare: pe lot, 
în afara domeniului public dimensionate conf. HCL 425/2007. Echipare edilitară: zonă parțial echipată 
edilitar. 

Conform studiului istoric, aripa dreapta a palatului universitar - imobilul A, aparţinând Universităţii 
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi reprezintă partea mai veche a clădirii, ridicată între anii 1893 şi 1897. 
Ulterior, în perioada 1929-1938 şi după război până în 1960, clădirea a fost extinsă la faţada sud cu noi aripi, 
spaţii aparţinând în prezent Universităţii „Al. Ioan Cuza”. Imobilul Universităţii Tehnice găzduieşte sediul 
Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Biblioteca centrală a Universităţii 
Tehnice şi Aula „Gheorghe Asachi”. Din punct de vedere geometric şi funcţional se disting două corpuri 
principale, notate cu A şi B, care, la rândul lor au fost divizate în 14 tronsoane (conform expertizei tehnice). 
Dimensiunile maxime în plan ale clădirii sunt de 98,5x97,8m, regimul de înălţime fiind diferit . 

 

 
Numerotarea tronsoanelor si regimul de inaltime 

 
Corpul A are formă dreptunghiulară în plan, cu lăţimea de 60,2m în dreptul Bibliotecii şi 55,4m la 

retragerea faţadei principale în dreptul tronsonului A3h şi lungimea de 98,5m măsurată până la ieşindul 
tronsonului A3d de la faţada lateral dreapta. In interiorul acestui perimetru sunt şapte tronsoane, cu regim de 
înălţime D+P+E, dispuse în două careuri, cu două curţi interioare despărţite la jumătate de tronsonul A3e, al 
amfiteatrelor adăugate ulterior cu acelaşi regim de înălţime, de tronsonul de legătură A3c şi de cel al aulei, A1, 
cu regim de înălţime D+P. Alcătuirile tronsoanelor ce adăpostesc amfiteatrele, aula şi biblioteca sunt de tip 
sală în timp ce restul aripilor sunt alcătuite sub forma unui culoar longitudinal din care se face accesul în 
spaţiile de învăţământ dispuse în săli alăturate.  

Corpul B este format din trei aripi dispuse perpendicular pe tronsonul A3f unite la faţada vest de un 
tronson de legătură cu regim de înălţime D+P+2E. Tronsoanele laterale, B1 şi B2, sunt aşezate în oglindă şi au 
alcătuiri similare (de tip sală). Acestea se extind pe D+P+2E, ultimul nivel fiind ridicat numai pe extremitatea 
vestică. Al doilea etaj al celor trei aripi a fost ridicat sub forma unor supraînălţări într-o etapă de extindere 
ulterioară. Tronsonul central (B3) cuprinde amfiteatrele P3 şi P7 şi se extinde pe D+P+E. 
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a. Tronsonul A2 este tronsonul central, marcat de porticul monumental al faţadei principale şi care are 
la parter Sala paşilor pierduţi şi la etaj biblioteca. Porticul iese din planul faţadei cu 2,55m în dreptul turnurilor 
laterale şi cu 3,50m în dreptul balconului bibliotecii. Pilaştrii masivi din zidărie (consolidaţi în interior cu 
diafragme din beton armat) sunt legaţi de o arcadă mare la etaj care susţine friza cu motive ornamentale şi 
cornişa din blocuri mari fasonate cu false grinzişoare în consolă. Deasupra cornişei se află un atic bogat 
ornamentat, cu un barometru aşezat central. Din această parte a clădirii lipsesc două statui sculptate 
îndepărtate la consolidările frontonului din anul 1977. Balconul bibliotecii este susţinut de două console mari 
ce încadrează mai jos intrarea principală. Acoperişul este sub formă de dom cu baza pătrată, susţinut de o 
şarpantă cu ferme din lemn cu o înălţime de 7,50m.  

La parter se află Sala paşilor pierduţi, un hol lung de aproximativ 70m şi lat de 9m, cu intrânduri ale 
pilaştrilor pe care reazemă arcele transversale şi bolţile din zidărie. Inălţimea sălii este de 5,0m, măsurată la 
intradosul arcelor. Sala paşilor pierduţi este închisă la nord, spre tronsonul A3h dar continuă la sud, în corpul 
A al Universităţii „Al. I. Cuza”. Din extremităţile holului, se face legătura cu culoarele longitudinale ale 
tronsoanelor dispuse perpendicular A3a şi A3b, cu cota de călcare ridicată cu 1,30m. Intrarea principală 
permite accesul direct în mijlocul sălii şi mai departe, în aulă, prin goluri în pereţii longitudinali delimitate de 
arce în mâner de coş. Culoarul din faţa aulei continuă cu scările mari din marmură care acced spre etajele 
tronsoanelor perpendiculare şi în bibliotecă. Deasupra scărilor sunt bolţi din zidărie sprijinite pe arce 
transversale. Planşeul tronsonului central peste demisol este alcătuit din bolţi şi o reţea de arce pe ambele 
direcţii sprijinite de perechi de stâlpi centrali. Inălţimea demisolului este de 3,10m. Demisolul este închis spre 
sud, aproximativ la mijlocul distanţei dintre aulă şi tronsonul A3a, cu ziduri transversale. Acesta este luminat 
prin ferestrele curţii engleze de la faţada principală. Comparând releveele actuale cu cele din 1977, nu se 
observă schimbări ale funcţionalului în această zonă a clădirii. 

Aripa faţadei principale adăposteşte la etaj biblioteca, o sală monumentală, de 64,5m lungime şi 9m 
lăţime. Portalele decorative transversale delimitează câte două zone care încadrează spaţiul din bibliotecă la 
extremităţile laturii lungi. La sud, peretele care separă biblioteca de sala senatului Universităţii „Al. I. Cuza” 
nu are corespondent la parter. La nord, în colţul ieşind al faţadei principale se află o scară elicoidală care face 
accesul pe verticală între bibliotecă, Sala paşilor pierduţi şi demisol. Partea centrală a blibliotecii, în dreptul 
porticului intrării, este acoperită cu un luminator, susţinut de două arcade în mâner de coş ale pereţilor 
transversali lungi de 1,70m. Din spaţiul central al bibliotecii se poate ieşi pe balconul faţadei principale şi, în 
partea opusă, în balconul de deasupra scenei aulei şi în încăperile care îl mărginesc. Inălţimea totală a 
bibliotecii este de 8,90m.  

Tratată diferit la etaj şi parter, faţada principală este monumentală şi este marcată de câte şase ferestre 
în arc de cerc la partea superioară are o curte engleză la nivelul demisolului, la ambele niveluri, de o parte şi 
de alta a porticului central, mărginite de pilaştri în relief în dreptul arcelor transversale din interior. La parter, 
câmpul faţadei este prelucrat în asize orizontale. Pe brâul masiv peste Sala paşilor pierduţi, la exterior, se 
ridică coloanele zvelte, în stil ionic, angajate în pereţii biblioteciI. Antablamentul masiv al faţadei este alcătuit 
din arhitravă, friză şi cornişa din piatră în consolă. Peste cornişă se află aticul ornat cu figuri de leu şi întrerupt 
de baluştri în dreptul coloanelor. Ferestrele sunt delimitate la partea superioară de un arc în relief continuat pe 
verticală cu stâlpişori decorativi în pereţi.  

b. Tronsonul A1 aflat în curtea interioară centrală, în spatele bibliotecii, are formă semicirculară cu 
scena flancată de două turnuri din zidărie. Planşeul de peste demisol este susţinut de şase stâlpi intermediari, 
cu secţiune în +, dispuşi în formă de semicerc şi un perete întărit cu stâlpi, în arc de cerc. Alţi stâlpi, dispuşi în 
linie pe direcţie transversală, cu arce deasupra susţin bolţile planşeului din zona scenei. In această zonă a 
demisolului este amenajată o sală de seminarii cu acces direct din curtea interioară iar în zona semicirculară se 
afla fosta centrală de încălzire cu aer cald a clădirii. Pardoseala amfiteatrului urcă cu 15cm faţă de cota ±0.00, 
stabilită la nivelul paroselii Sălii paşilor pierduţi. Accesul în aulă se prin trei intrări, una centrală în dreptul 
întrării principale în clădire şi două laterale, la baza scărilor din marmură de acces la etaj. Sub gradenele 
dispuse în semicerc, peretele exterior este întrerupt de opt ferestre dreptunghiulare cu cheia marcată în relief, 
dispuse sub ferestrele mari, închise în arc, care luminează aula. Amfiteatrul este acoperit de o semicupolă cu 
schelet metalic care continuă şi peste scările din marmură, până în peretele longitudinal al bibliotecii. 
Luminatorul este aşezat central şi este supraînălţat faţă de restul acoperişului. Tronsonul aulei este legat de 
aripa amfiteatrelor P2, P6 prin doi pereţi de 3,10m lăţime dispuşi pe înălţimea parterului şi a etajului, lăsând 
liber spaţiul de la bază pentru a permite accesul între cele două curţi interioare.  

c. Tronsoanele A3a şi A3b sunt situate la sud şi la nord de tronsonul central şi se dezvoltă pe demisol, 
parter şi etaj. Acestea leagă tronsonul bibliotecii şi a Sălii paşilor pierduţi cu aripa A3f. Au o formă 
dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile de 10,5x34,5m şi sunt alcătuite dintr-un culoar longitudinal (la 
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faţadele curţilor interioare) lung cât întreaga clădire şi lat de 3m din care se accede în sălile dispuse lateral. La 
demisolul aripii A3a culoarul este întrerupt la extremitatea de est a tronsonului şi parţial transformat în 
încăperi separate prin compartimentări din pereţi uşori. Planşeul sălii mari dinspre est a tronsonului A3b 
sprijină la demisol pe stâlpi centrali din zidărie şi stâlpi marginali angajaţi în zidurile longitudinale. Inălţimea 
demisolului este de 4,35m iar cota pardoselii parterului este ridicată cu 1,30m faţă de cota ±0.00. Accesul în 
aceste tronsoane se poate face şi din curţile interioare, la nivelul demisolului, în dreptul ieşindurilor centrale. 
Comparând releveul actual cu cel din expertiza din anul 1977 se observă schimbări funcţionale, cu modificări 
ale golurilor din pereţii transversali (înzidiri, goluri noi) şi adăugarea peretelui din dreptul intrării în 
amfiteatrul din tronsonul A3c. Acoperişurile celor două tronsoane sunt sub formă de şarpantă din lemn în două 
ape.  

d. Tronsonul A3f este paralel cu tronsonul bibliotecii şi face legătura cu aripile vest, cu aripa Puşkin şi 
cu tronsonul A3e al amfiteatrelor P1, P2, P6 din spatele aule. Alcătuirea este similară cu cea a tronsoanelor 
A3a şi A3b, cu acelaşi regim de înălţime şi aceiaşi lăţime, însă lungimea acestui tronson este de 55,5m. 
Culoarul longitudinal se evazează în partea centrală în dreptul acceselor în amfiteatrele din curţile interioare şi 
continuă la nord, în aripa Puşkin şi la sud în imobilul B (care aparţine Universităţii „Al. I. Cuza”). Tot din 
acest culoar se intră în grupurile sanitare dispuse în lateralele tronsonului A3e (ridicat într-o etapă ulterioară) 
şi se face accesul la scările din extremităţi. Dispunerea sălilor în lungul tronsonului este simetrică faţă de axul 
central la parter şi etaj, însă se observă un perete despărţitor uşor în locul unui zid din cărămidă în sala vecină 
scării nord (probabil datorită necesităţii de a mări spaţiul sălii, soluţie la care ulterior s-a renunţat). La demisol 
a fost creat un gang de acces între curţile interioare la sud de amfiteatre iar doi pereţi transversali centrali au 
fost înlocuiţi cu grinzi (probabil din profile metalice înecate în zidărie) pentru a forma un spaţiu mai mare. 
Inălţimea tronsonului, la cornişă este de 11,45m faţă de cota terenului amenajat.  

e. Tronsonul A3e reprezintă aripa amfiteatrelor noi, P1, P2, P6, din spatele aulei, cu structură din 
beton armat, executată începând de la fundaţii după război din necesitatea extinderii spaţiilor de învăţământ. 
Acesta are formă semicirculară în plan, prelungită cu o latură dreaptă până în culoarul longitudinal al 
tronsonului A3f, flancată de două anexe cu formă pătrată în plan cu funcţiunea de grupuri sanitare. Accesul în 
cele trei amfiteatre se face din holul longitudinal prin două intrări laterale zidului transversal. Faţă de culoar, 
cotele pardoselii coboară cu 2,0m la demisol, este aceiaşi la parter şi urcă cu 1,15m la etaj. Funcţionalul este 
identic la cele trei niveluri, subsol, parter şi etaj, cu gradene dispuse în arc de cerc, orientate spre peretele 
transversal, cu un culoar central şi două culoare laterale în dreptul pereţilor curbi. Inălţimea utilă a fiecărui etaj 
este de 5,1m. Cele două faţadele interioare sunt tratate simplu, cu câte patru ferestre pe câte o latură, la fiecare 
nivel, delimitate de ieşinduri în formă de stâlpi prelucrate în asize orizontale, întrerupte de brâul simplu care 
marchează cota planşeului peste demisol.  

f. Tronsoanele A3g şi A3h sau aripa Puşkin şi aripa nord est a faţadei principale, sunt aşezate în 
continuarea bibliotecii şi a tronsonului central vest. Au aceleaşi dimensiuni măsurate în plan, de 9,65x28,5m, 
cu câte un culoar longitudinal spre curtea interioară, care leagă sălile dispuse la faţadele exterioare. In plan, 
sălile îsi păstrează dimensiunile de la un etaj la altul cu mici excepţii: la aripa Puşkin apare la nivelul etajului 
un perete transversal despărţitor de 20cm grosime fără corespondent la nivelurile inferioare împărţind sala 
centrală în două iar la aripa nord est se observă un perete despărţitor uşor, la nivelul parterului în camera 
vecină bibliotecii. Probabil că acesta este şi funcţionalul iniţial, având în vederea poziţionarea ferestrelor la 
mijlocul deschiderii fiecărei săli. Faţadele nord ale tronsoanelor sunt identice, rezolvând simetria faţă de 
tronsonul A3d. Câmpul faţadei principale este sub formă de asize orizontale şi este marcat de cele şapte 
ferestre de la etaj delimitate de coloneţe cu capitel şi bază evazată, despărţite printr-un brâu la nivelul 
planşeului de ferestrele parterului, egale la număr, cu cheile buiandrugilor marcate printr-un bosaj trapezoidal. 
Inălţimea la cornişă este de 11,45m, măsurată de la cota ±0.00 a clădirii .  

g. Tronsonul de legătură A3c este aripa de legătură între tronsoanele A3b şi A3d exact în zona 
centrală a acestora şi se extinde pe înălţimea unui demisol, parter şi parţial etaj. In plan, se distinge un tronson 
central, cu formă dreptunghiulară cu colţuri teşite, care adăposteşte sala amfiteatrului la parter, articulat prin 
pereţi longitudinali de tronsoanele pe care le leagă. Ulterior, după război, pe ambele laterale spre tronsonul 
A3d, au fost ridicate anexele garajelor. Accesul la garaje se face la nivelul demisolului, prin gangul de sub 
legătura cu tronsonul A3b. In releveul din anul 1977 se observă o intrare în amfiteatru şi din holul tronsonului 
A3d, dinspre nord, gol care în prezent este înzidit (probabil pentru a întări zidul transversal după cutremurul 
din anul 1977). La demisol spaţiul disponibil este compartimentat cu pereţi despărţitori uşori în birouri şi săli 
destinate procesului de învăţământ. Etajul se compune dintr-o singură încăpere, dreptunghiulară în plan, cu 
dimensiunile de 5,65x8,00m, spre tronsonul A3d, cu acces din holul longitudinal al acestuia.  

h. Tronsoanele B1 şi B2 au aceiaşi alcătuire, ele fiind dispuse în oglindă faţă de amfiteatrele P3 şi P7. 
In principiu, fiecare aripă este compusă din trei tronsoane dreptunghiulare unite printr-un hol în continuarea 
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culoarul din tronsonul B4 şi legate în dreptul scărilor de tronsonul A3f, faţă de care sunt aşezate perpendicular. 
Sălile mari au stâlpi la demisol şi parter. In perioada de după război, în timpul lucrărilor de reparaţii şi 
extinderi, a fost adăugat câte un nivel suplimentar (etajul 2) deasupra laturilor de vest, în continuarea 
tronsonului de legătură B4. Datorită avariilor mari, produse la cutremurul din anul 1977, aceste tronsoane au 
fost consolidate cu elemente din beton armat la interiorul şi exteriorul pereţilor. In dreptul legăturilor cu 
tronsonul A3f ambele faţade laterale prezintă retrageri în plan de 1,50m. Intrările din exterior în aceste aripi se 
face prin dreptul intrândurilor de la faţadele laterale, la nivelul demisolului la tronsonul B1 şi la nivelul 
parterului la tronsonul B2 prin intermediul unei scări adăugate ulterior. Faţadele interioare au câte un ieşind, la 
mijlocul tronsonului, cu formă dreptunghiulară de 1,65x3,40m, cu colţuri teşite, la nivelul demisolului şi 
parterului. Prin acest ieşind, la demisol, se poate face accesul în tronsonul B1. Acoperişul este sub formă de 
şarpantă din lemn.  

i. Tronsonul B4 este aripa de legătură între tronsoanele laterale (B1, B2) şi cel central (B3) şi se 
extinde pe demisol, parter şi două etaje. Are o formă dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile laturilor de 
9,40x33,25m, cu o retragere la faţada secundară de 1,60m faţa de tronsoanele laterale. Funcţionalul este 
similar la toate nivelurile, cu un culoar longitudinal, între holurile tronsoanelor B1 şi B2 şi săli de seminarii 
aşezate în oglindă faţa de mijlocul tronsonului. Datorită înălţimii diferite a etajului 1 a tronsonului B4, faţă de 
cea a tronsoanelor laterale B1 şi B2, la adăugarea ulterioară a ultimului etaj a rezultat o diferenţă de nivel de 
1,40m, preluată de scările din capetele holului longitudinal. Scara care face legătura între demisol şi etajul doi 
se află între doi pereţi transversali spre latura de sud a tronsonului. Inălţimea tronsonului la cornişă faţă de 
cota de călcare la faţade este de 17,65m, spre nord, în dreptul tronsonului B2 şi de 19,05m, spre sud, în dreptul 
tronsonului B1.  

j. Tronsonul B3 face legătura între aripile A3f şi B4 şi are regimul de înălţime D+P+E. La demisol 
funcţionează laboratoarele didactice şi de cercetare ale catedrei de electrotehnică iar la parter şi etaj se află 
amfiteatrele P3 şi P7. In plan, această aripă se împarte într-un tronson central, cu formă dreptunghiulară în 
plan, cu colţuri teşite, legat prin pereţi longitudinali de cele două tronsoane cu care comunică. Accesul în 
amfiteatre se face pe ambele laturi prin două intrări laterale în fiecare perete transversal care le delimitează. 
Cota de călcare a parterului este similiară cu cea a celorlalte tronsoane, însă înălţimile amfiteatrelor sunt mari 
(6,35m şi 5,5m), ultimul nivel cuprinzând în înălţimea sa cele două etaje ale tronsonului B4. Se pare că au fost 
aduse modificări tronsonului B3, în sensul înălţării acestuia, odata cu adăugarea etajului suplimentar la 
tronsoanele de vest. Accesul între curţile interioare se face la nivelul demisolului, prin gangul legăturii cu 
tronsonul A3f. Inălţimea la cornişă a acestei aripi este de 14,35m faţă de cota ±0.00 a clădirii. 

STRUCTURA DE REZISTENTᾸ 

Structura de rezistenţă a clădirii este în mare parte alcătuită din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă 
plină şi mortar slab cu nisip local de carieră (pufar), cu fundaţii din piatră legată cu mortar de var. Planşeele 
peste demisol şi parter sunt cu profile metalice şi umpluturi din cărămidă sau beton, iar cele peste ultimul etaj 
sunt din lemn. Părţile mai noi ale clădirii (amfiteatrele din spatele aulei şi garajele din curtea interioară nord) 
sunt din beton armat iar la cele reconstruite sau consolidate după război (tronsoanele B1, B2, B3 şi frontonul 
de acces) s-au relevat planşee, stâlpi, centuri şi cămăşuieli din beton armat. Sub culoarele longitudinale ale 
demisolului se află o reţea de canale termice cu lăţimi de 1,85..2,95m şi înălţimi de 1,8m executate iniţial 
pentru distribuţia aerului cald şi ulterior pentru pozarea instalaţiilor de apă caldă şi apă potabilă. Canalele sunt 
dispuse între fundaţiile zidurilor şi sunt acoperite de bolţi din zidărie.  

Fundaţiile sunt executate din blocuri de piatră brută, înzidite cu mortar slab executat cu var şi nisip de 
carieră, cu completări din zidărie de cărămidă şi au lăţimea apropiată sau egală cu a pereţilor. La aripele de 
vest au fost identificate consolidări cu centuri jug din profile metalice dispuse la nivelul pardoselilor. 
Adâncimea de fundare a fost relevată în cele două sondaje geotehnice deschise şi este de 0,50..0,60m sub cota 
pardoselii la demisolul de sub Sala paşilor pierduţi şi de 1,70m pentru fundaţia perimetrală de la interiorul 
curţii din spatele aulei.  

Şarpanta este din lemn, cu ferme transversale rezemate pe zidăria pereţilor longitudinali, iar peste aulă 
şarpanta este din elemente metalice cu zăbrele. In decursul timpului au fost introduse în structură legături 
metalice suplimentare cu tiranţi dar şi slăbiri prin crearea de uşi noi, nişe de laborator şi canale pentru 
instalaţii. Datorită specificului arhitectural clădirea are numeroase elemente nestructurale grele: monumente 
din piatră, ornamente din ipsos, tencuieli groase fixate pe tavane de trestie şi coşuri de fum.  
Structura de rezistenţă a clădirii, cu lungimi de aproximativ 100m, este continuă, fără rosturi de deformaţie sau 
seismice. Datorită pantei mari a terenului natural, care coboară de la nord la sud şi a lungimii mari a clădirii, 
subsolul se transformă treptat în demisol şi apoi în parter. 
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DETALII DE PARAMENT 

Ca elemente de arhitectură se remarcă:  
- faţada principală monumentală este tratată diferit la etaj şi parter şi are o curte engleză la nivelul demisolului; 
este marcată de câte şase ferestre, la ambele niveluri, de o parte şi de alta a porticului central, mărginite de 
pilaştri în relief în dreptul arcelor transversale din interior; la parter câmpul faţadei este prelucrat în asize 
orizontale iar cheia ferestrelor este trapezoidală, în relief, alungită încât să formeze o consolă sub brâul masiv 
susţinut de pilaştrii parterului; pe acest brâu, la exterior, se ridică coloanele zvelte, în stil ionic, angajate în 
pereţii bibliotecii; coloanele au o bază circulară profilată peste o plintă pătrată iar la partea superioară capitelul 
este împodobilt cu o volută dublă; fusul coloanelor nu este prevăzut cu caneluri longitudinale adânci, 
caracteristice stilului ionic, pe acesta citindu-se îmbinările orizontale ale tamburelor cu dimensiuni egale; 
antablamentul masiv al faţadei este alcătuit din arhitrava profilată care sprijină direct pe capitelurile 
coloanelor, din friza ornată cu denticule la partea superioară şi cu coroane în formă de elipsă cu motive florale 
încadrate de simbolurile scutului şi din cornişa din piatră profilată scoasă în consolă; friza este retrasă până în 
planul pereţilor; peste cornişă se află aticul ornat cu figuri de leu şi întrerupt de baluştri în dreptul coloanelor; 
ferestrele sunt delimitate la partea superioară de un arc în relief, sprijinit pe evazări ale pereţilor cu capitel; sub 
pervazul ferestrelor, între două ornamente cu motive florale, se află, într-un chenar circular la interior şi 
dreptunghiular la exterior, portretele unor mari personalităţi româneşti;  
- porticul monumental al faţadei principale se constituie din doi pilaştrii masivi legaţi de o arcadă mare la etaj, 
mărginită de un arc în relief cu simbolul scutului, continuând vertical cu coloneţe angajaţe în pilaştri, cu 
capitel dreptunghiular profilat; interiorul arcadei este împărţit în spaţii egale de profilaturi dispuse în arc de 
cerc; extins până în dreptul pilaştrilor, balconul bibliotecii are parapetul cu baluştri circulari şi este susţinut de 
două console masive, ornate în stil ionic, cu capitel şi volută la partea superioară sub care este dispus simbolul 
scutului; peste arhitrava profilată, retrasă din planul pilaştrilor, se află friza ornată cu denticule pătrate şi 
circulare, cu numele clădirii şi anii ridicării pe o placă din marmură încadrată de tablouri cu busturi 
semnificând funcţiunea construcţiei; peste cornişa din blocuri de piatră susţinută cu false grinzişoare în 
consolă, este aticul cu partea centrală mai ridicată, încadrând un barometru cu un antablament în miniatură şi o 
cornişă ornată cu capete de lei şi părţile laterale mai joase, cu scuturi acoperite de mici frontoane triunghiulare 
sprijinte de baluştri cu volute;  
- aripa de nord are câmpul faţadei, până în dreptul demisolului, prelucrat în asize orizontale şi ferestrele 
parterului închise în arc de cerc, cu ornamente înfăţişând figuri umane în cheie şi cu pervazul susţinut de 
baluştri în relief; despărţite de ferestrele de la parter de un brâu simplu, ferestrele etajului au formă 
dreptunghiulară, cu buiandrug drept susţinut de coloneţe circulare şi rectangulare, cu bază evazată şi capitel 
ornat cu butoni la intrados;  
- celelalte faţade sunt tratate mult mai simplu, cu tencuieli în asize, cu registrele verticale de ferestre cu cheia 
marcată şi cu pervazuri simple despărţite de brâie în dreptul planşeelor; faţadele curţilor interioare centrale au 
cornişele ornate cu butoni mici, ferestrele etajului mărginite de fâşii bogat ornamentate cu cheia în relief şi cu 
câte trei nişe în parapet; brâul simplu peste demisol este susţinut de console în dreptul golurile de ferestre şi 
uşi. 

DEGRADARI RELEVATE VIZUAL 
I) Tronson A1:  
- fisuri diagonale, vizibile la exterior, in cvasitotalitatea spaletilor dintre golurile de ferestre;  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor si la nivelul cornisei;  
- infiltratii prin acoperis, la interiorul Aulei;  
- fisuri ample la intradosul cupolei Aulei;  
- fisuri ample la nivelul balconului de deasupra Aulei;  
- dislocare in peretii de legatura dintre Aula si Tronsonul Bibliotecii;  
I) Tronson A2:  
- fisuri si degradari din infiltratii de apa la cornisa din zidarie a fatadei principale;  
- degradari grave la cornisa frontonului cu fragmente in pericol de prabusire;  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor si la nivelul demisolului; infiltratiile de apa au provocat la 
nivelul demisolului aparitia si dezvoltarea mucegaiurilor; se precizeaza ca aerul este irespirabil la acest 
nivel si acesta migreaza prin canalele de ventilatie din interiorul peretilor in Sala Pasilor Pierduti si in 
Biblioteca;  
- numeroase fisuri in boltile si arcele Salii Pasilor Pierduti;  
- infiltratii masive de apa la peretii si boltile din Sala Pasilor Pierduti;  
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- fisuri grave in arcele si boltile din zidarie de peste scarile de acces laterale Aulei;  
- infiltratii de apa si fisuri la peretii bibliotecii; ornamentatie grav afectate de infiltratiile de apa prin acoperis;  
- degradari la nivelul sarpantei; elemente din lemn putrezite;  
I) Tronson A3a:  
- fisuri la cornisa din zidarie;  
- degradari din infiltratii de apa la baza peretilor;  
- fisuri multiple in zidariile peretilor si la tavane;  
- pardoseli fisurate;  
- infiltratii masive de apa la nivelul sarpantelor; elemente din lemn degradate si putrezite;  
I) Tronson A3b:  
- fisuri grave intre golurile de ferestre pe ambele fatade;  
- fragmente din cornisa in pericol de desprindere si prabusire in curtea interioare;  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor;  
- fisuri la buiandrugi;  
- infiltratii masive de apa la nivelul sarpantelor; elemente din lemn degradate si putrezite  
- zona de sarpanta din lemn in pericol de prabusire;  
I) Tronson A3c:  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor si la diagonal;  
- fisuri la peretii din zidarie;  
I) Tronson A3d:  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor si la nivelul cornisei;  
- fisuri grave intre golurile de ferestre pe toata inaltimea cladirii;  
I) Tronson A3e:  
- infiltratii de apa la baza peretilor, mucegaiuri si igrasie la interiorul spatiilor;  
- fisuri rare in zidarii;  
- degradari la nivelul cornisei;  
I) Tronson A3f:  
- fisuri intre golurile de ferestre;  
- infiltratii masive de apa la baza peretilor de la demisol;  
- sarpanta puternic degradata, infiltratii de apa in pod; 

I) Tronson A3g:  
- fisuri grave in zidarii, vizibile la exterior (pe fatade) si la interior;  
- infiltratii masive de apa in majoritatea spatiilor;  
- infiltratii de apa in pod si elemente din lemn degradate la sarpanta;  
I) Tronson A3h:  
- fisuri in plansee si zidarii;  
- infiltratii de apa;  
- tencuieli degradate;  
I) Tronson B1:  
- degradari la fatade datorate infiltratiilor de apa;  
- infiltratii de apa la baza peretilor si in dreptul burlanelor degradate;  
- fisuri grave si crapaturi in pereti si planseele tronsonului de legatura cu tronsonul A3f;  
- fisuri verticale si diagonale in spaletii interiori;  
- fisuri diagonale in buiandrugi;  
- infiltratii de apa si degradari la nivelul sarpantei;  
I) Tronson B2:  
- infiltratii masive de apa la exterior si interior, burlane degradate;  
- fisuri in pereti, plansee si in elemente de consolidare din anul 1977;  
- pardoseli puternic fisurate;  
I) Tronson B3:  
- fisuri diagonale in golurile de ferestre;  
- fisuri in tronsoanele de legatura; 
- infiltratii masive de apa la exteriorul si la interiorul structurii;  

- fisuri in plansee si peretii;  

I) Tronson B4:  
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- fisuri diagonale grave si in „x” la fatada exterioara si la curtea interioara;  
- degradari grave din infiltratii de apa in pereti, la exterior si interior;  
- fisuri diagonale si verticale grave la interior, in pereti;  
- tavane peste etajul II (cota +14.65m) in pericol de prabusire datorita infiltratiilor de apa masive din 
pod;  
- planseele din lemn de la cota +11.50m sunt puternic avariate si cu deformatii mari; in prezent, acestea 
prezinta  

 

Cadrul legislativ de prestare al serviciilor 

1. Hotarare de guvern Nr 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice – in vigoare incepand cu 27.02.2017 

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

actualizată la 06.07.2015 cu Legea 177/2015 

3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificările şi completările 

ulterioare – ultima actualizare 27.12.2016 

4. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

6. HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun 

avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu 

7. ORDIN 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor  

8. ORDIN 1312/22.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare 

privind prevenirea si stingerea incendiilor (inlocuieste ordonanta nr. 791-1998) 

9. ORDIN MAI 129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodoligice privind avizarea şi 

autorizarea de securitate la incendiu si protecţie civilă 

10. Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă 

11. MP008 / 2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor 

normativului de siguranţă la foc P118/1999 

12. Legea 319/2006 privind protectia muncii 

13. Legea 104/2011 calitatea aerului inconjurator (inlocuieste legea 655/2001) 

14. Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile 

15. Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea legii 458/2002 privind calitatea apei 

potabile 

16. HG 321/2005 privind zgomotul ambient 

17. CR6 / 2006 Cod de proiectare pentru structure din zidărie 

18. P100-1 / 2006 Cod de proiectare seismica – partea I 

19. Legea 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor 

20. STAS 1434/83 Desene tehnice de constructii 

21. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
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22. HGR 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea 

adaposturilor de aparare civila 

23. HG 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor 

24. Normative: 

o P 118/1 / 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor – partea I-a – construcţii. 

o P118/2 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor – partea a –II-a – instalaţii de 

stingere. 

o  P118/3 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor – partea a –III-a – 

instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu 

o NP069 / 2014 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor 

acoperişurilor în pantă la clădiri 

o GP122 / 2014 Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădiri 

existente 

o NE 001/1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri  

o GT041 / 2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile 

o GE 058/2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in construcţii  

o GP 037/98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarii calitatii pardoselilor la cladiri 

civile  

o I7 / 2011 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor 

o I9 / 2013 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente 

clădirilor 

o P130 / 1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor 

o MC 001 / 2006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor 

o Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a 

incendiilor - NP 086-2005 

o NP 051/2001 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la 

exigentele persoanelor cu handicap 

o NP 063/2002 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru 

circulaţia pietonală în construcţii 

25. Prevederi legale privind sănătatea şi securitatea muncii, situatii de urgenta si protectia 

mediului, respectiv Legea 319/2006, HG 1426/2006, HG 975/2010, HG 971/2006, HG 1048/2006, 

HG 300/2006, HG 1051/2006, HG 1146/2006, HG 1091/2006, HG 493/2006, HG 355/2007, HG 

1169/2011, Legea 307/2006, Ordin MAI 163/2007 si OUG 195/2005  

26. orice alte acte normative aflate in vigoare 
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III. Servicii care se achizitionează 
 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (inclusiv obţinere avize conform 
Certificatului de Urbanism). 

Documentaţia DALI se va elabora în conformitate cu HG907 / 2016, respectându-se conţinutul cadru solicitat: 

Prin serviciile care fac obiectul achizitiei se are în vedere RESTAURAREA IMOBILULUI A AL 
UNIVERSITĂŢII TEHNICE "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI (CONSOLIDARE, RESTAURARE FATADE SI 
PICTURI INTERIOARE, RESTAURARE/ INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA, 
INLOCUIRE INVELITOARE DIN TABLA SI CONSOLIDARE SARPANTA, ILUMINAT ARHITECTURAL 
FATADE, REABILITARE FINISAJE SI INSTALATII, REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE, AMENAJARI 
EXTERIOARE) 

Se solicită întocmirea de documentaţii tehnico-economice in vederea executării următoarelor lucrări : 

A. DALI 

- Consolidare imobil A aparţinând Universităţii Tehnice in functie de concluziile expertizei  

- Restaurare faţade şi picturi interioare 

- Inlocuire/ restaurare tamplarie exterioara cu tamplarie din lemn stratificat de stejar si tâmplărie 

interioară 

- Refacere ornamente fatade 

- Inlocuire invelitoare si consolidare şarpanta cu pastrarea volumului actual al acoperisului şi majorarea 

capacităţii de preluare şi evacuare a apelor precum şi introducerea sistemelor de degivrare 

- Iluminat arhitectural fatade  

- Reabilitare finisaje interioare si instalatii 

- Reabilitare grupuri sanitare şi realizarea de grupuri sanitare pentru personae cu dizabilităţi  

- Amenajarea curţilor interioare şi totodată înlocuirea reţelelor de apă, canalizare, introducerea 

bazinelor de retenţie a apelor pluviale şi gospodărire a apei subterane. 

 

B. D.T.A.C.  

 

C. D.T.O.E.  

 

D. Scenariu la incendiu 

 

E. Ridicarea topografică cu viza OCPI la zi 

 

Documentaţia elaborată va avea în vedere  armonizarea soluţiilor tehnice şi arhitecturale şi cu cele 
realizate pe latura sudică a imobilului de către proprietarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. 

Se va pastra amprenta actuala a cladirii şi destinaţia actuală de spaţii de învăţământ. 
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IV. Criterii de calificare  
 

Pentru îndeplinirea sarcinilor prezentului caiet de sarcini, prestatorul va trebui să aibă o echipă de 
proiect formată din experţi care să realizeze activităţile solicitate prin contract.  

Managerul de proiect - şef proiect: persoană cu studii universitare de licenţă absolvite în 
specialitatea arhitectură, membru al OAR sau UAR, care deţine atestat de specialist de la Ministerul Culturii 
pentru monumente istorice. Această cerinţă provine din faptul că imobilul este înscris pe lista monumentelor 
istorice aprobat prin Ordin MC nr. 2828/2015 poziția 923 cod IS-II-m-03783 şi este un monument de 
arhitectură. 

Echipa trebuie să includă minim: 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea structură 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea arhitectură 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea instalaţii termice 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea instalaţii electrice, care deţine şi certificare 
ANRE 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea instalaţii sanitare 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea lemn 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea pictură 

- 1 specialist atestat de MC pentru specialitatea componente artistice 

Lista cu membrii echipei va fi însoţită de modalitatea de asigurare a accesului la serviciile acestora 
(prin prezentarea de contracte referitoare la proiectul în cauză în original sau copie legalizată) 

 

 

V. Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Ofertanţii vor include în oferta tehnică următoarele elemente obligatorii:  
 
1. Prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor pentru fiecare tip de activitate. Se vor lua în calcul 
următoarele aspecte:  

- stabilirea şi prioritizarea etapelor în vederea îndeplinirii contractului,  
-  lista activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor,  
-  termene estimative pentru fiecare etapă; 

2. prezentarea echipei de proiect şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor propuşi, astfel încât să 
fie acoperite toate serviciile necesare pentru realizarea activităţilor contractului,   

3. Prestatorul va asigura respectarea tuturor actelor normative aflate în vigoare pentru îndeplinirea 
contractului. 

4. Prestatorul va asigura avizarea proiectului conform cerinţelor Certificatului de Urbanism şi al 
conţinutului cadru al Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie in baza HG 907 / 2016. 

5. Proiectul predat beneficiarului  în format digital, pe CD, precum şi în varianta pe hârtie în 
5 exemplare originale va cuprinde: 
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A. PIESE SCRISE 
    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 
    1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
 
    2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 
    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare 
    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 
    2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 
    3. Descrierea construcţiei existente 
    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
    c) datele seismice şi climatice; 
    d) studii de teren: 
      (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în 
vigoare; 
      (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 
hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
    e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
    f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiţia; 
    g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate. 
    3.2. Regimul juridic: 
    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune; 
    b) destinaţia construcţiei existente; 
    c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 
protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; 
    d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 
    3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
    a) categoria şi clasa de importanţă; 
    b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare tronson de construcţie; 
    d) suprafaţa construită; 
    e) suprafaţa construită desfăşurată; 
    f) valoarea de inventar a construcţiei; 
    g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
    3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum 
şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument 
istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. 
Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de 
cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 
construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 
    3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 
cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
    3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
 
    4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 
diagnosticare: 
    a) clasa de risc seismic; 
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    b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 
    c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi 
dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 
    d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform 
exigenţelor de calitate. 
 
    5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a 
acestora 
    5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 
cuprinzând: 
    a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
    - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
    - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 
componentelor artistice, după caz; 
    - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; 
    - demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 
funcţiunii existente a construcţiei; 
    - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
    - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente; 
    b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, 
respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 
    c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice 
ce pot afecta investiţia; 
    d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate; 
    e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenţie. 
    5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi 
modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
    5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a 
investiţiei, detaliat pe etape principale 
    5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 
    - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, calculate în baza listelor de cantităţi de lucrări elaborate pe 
fiecare stadiu fizic; 
    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 
    5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
    a) impactul social şi cultural; 
    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; 
    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după 
caz. 
    5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 
    a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de 
referinţă; 
    b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv 
prognoze pe termen mediu şi lung; 
    c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
    e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
 
    6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
    6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilităţii şi riscurilor 
    6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 
    6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
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    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 
atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 
reglementările tehnice în vigoare; 
    c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
    6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate 
din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice 
     
    7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
    7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
    7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
    7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
    7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor 
    7.5. Aviz C.R.M.I. Moldova 
    7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 
documentaţia tehnico-economică 
    7.6. Aviz comisia de versanţi 
    7.7. Aviz securitate la incendiu 
    7.8. Aviz protecţia civilă 
    7.9. Aviz sănătatea populaţiei 
    7.10. Acord IJC pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente 
    7.11. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum orice alte 
studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
 
    B. PIESE DESENATE 
    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la 
scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
    1. Construcţia existentă: 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situaţie; 
    c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; 
    d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de 
protecţie aferente. 
    2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situaţie; 
    c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru 
rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 
 
 
 

VI. Modul de prezentare al propunerii financiare 
 
Pentru fiecare serviciu prezentat în cadrul ofertei tehnice(în conformitate cu cerintele stipulate la 

punctual III al prezentului caiet de sarcini) se va prezenta distinct costul (fundamentate prin fişe de tarifare 
ataşate pentru fiecare specialist din echipa de proiect) şi durata de îndeplinire.  
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VII. Durata prestării serviciilor 
Durata serviciilor solicitate pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice este de 90 zile 

calendaristice de la data semnarea contractului de ambele parti.   

In ceea ce priveste obşinerea avizelor, termenul este de maxim 45 de zile de la predarea 
documentatiei tehnico-economice la beneficiar. 

Prezentarea unui grafic de realizare a contractului pe etape de desfaşurare în concordanţă cu 
solicitariile referitoare la serviciile ce se achiziţionează. 

 

VIII. Modalitatea de plată 
 

Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la recepţia tuturor serviciilor specificate in caietul de 
sarcini (inclusiv obţinerea avizelor specificate). 

 

IX. CRITERIUL  DE ATRIBUIRE:  
Criteriul de atribuire ales este cel mai bun raport calitate/pret. 

Având în vedere nivelul ridicat de complexitate al proiectului precum şi de specificitatea dată de 
catalogarea imobilul drept monument istoric de arhitectură, se va pune accentul pe experienţa profesională a 
specialiştilor implicaţi în elaborarea proiectului. Experienţa similară a specialiştii pe arhitectură, pe pictură şi 
pe componente artistice este considerată a furniza un avantaj calitativ cu impact mai mare decât a celorlalţi 
specialişti implicaţi în realizarea proiectului. 

GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR 

Nr. Crt. Factor de evaluare Pondere 

1. Preţul ofertei (Po) 40% 

2. Experienta similara a specialistului pe structura atestat de MC (Pss) 10% 

3. Experienta similara a specialistului pe arhitectura atestat de MC (Psah) 15% 

4. Experienta similara a specialistului pe instalatii electrice atestat de MC (Psie) 5% 

5. Experienta similara a specialistului pe instalatii termice atestat de MC (Psit) 5% 

6. Experienta similara a specialistului pe instalatii sanitare atestat de MC (Psis) 5% 

7. Experienta similara a specialistului pe pictura atestat de MC (Psp) 10% 

8. Experienta similara a specialistului pe componente artistice atestat de MC (Psca) 10% 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Punctaj pentru preţul ofertei (Po) 

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor se 
acordă punctajul maxim de 100 de puncte 

Pentru alt preţ se acordă punctajul astfel: Po = (preţ 
minim/preţ n) * 100  

Preţurile care se compară în scopul identificării clasamentului sunt preţurile totale oferite pentru toate 
studiile solicitate, exclusiv TVA.  
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Experienta profesională similara a 
specialistului pe structura atestat de MC (Pss) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe structura atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe structura atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe arhitectură atestat de MC 

(Psah) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii electrice atestat de 

MC (Psie) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii termice atestat de 

MC (Psit) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
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istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe instalatii sanitare atestat de 

MC (Psis) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe pictura atestat de MC (Psp) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Experienta profesională similara a 
specialistului pe component artistice atestat de 

MC (Psca) 

Se acorda 50 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea unei institutii de invatamant/socio-culturale 
monument istoric  

Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulată de 
către specialistul pe arhitectură atestat de MC în 
reabilitarea a 2 sau mai multe institutii de 
invatamant/socio-culturale monument istoric 

Experienţa profesională se probează prin prezentarea avizelor emise de către comisiile de monumente 
istorice. 

 

Punctaj total = 40% Po + 10% Pss + 15% Psah + 5% Psie + 5% Psit + 5% Psis + 10% Psp + 10% Psca 

 

Oferta care va obţine cel mai mare punctaj total va fi declarată câştigătoare. 

În cazul în care două oferte se vor clasa pe locul întâi având acelaşi punctaj, autoritatea contractantă 
va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preţ. 
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Dacă şi ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare în 
plic închis depus la registratura universităţii. 

Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta punctajul în funcţie de factorii de evaluare 
stabiliţi pentru fiecare ofertă care a îndeplinit criteriile de selecţie. Evaluarea va fi însoţită de un memoriu 
justificativ care să evidenţieze motivarea punctajelor acordate. 
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