
CAIET DE SARCINI 
 

privind achiziția studiilor de specialitate: Relevee si Expertiza tehnica la 
structura de rezistenta, Studiu istoric, Studiu geotehnic, Expertiza tehnica 

picturi, Studiu biologic elemente din lemn la obictivul: Imobil A al 
Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” din Iasi 

  
 

1. DATE GENERALE: 
a) Amplasamentul investiţiei: 

Iaşi 
B-dul Carol I, nr 11A 

b) Titularul investiției:Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
c) Beneficiarul investiției:Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei. 
 

2. DESCRIEREA INVESTITIEI 

Palatul universitar din Iaşi a fost construit între anii 1893 – 1897, pe locul fostului 
Teatru Mare de la Copou şi al şcolii de Belle Arte, după planurile arhitectului elveţian Louis 
Blanc. Aripa dreapta a palatului universitar, imobilul A, aparţine în prezent Universităţii 
Tehnice şi reprezintă partea mai veche a clădirii, ridicată între anii 1893 şi 1897. Clădirea a 
fost ulterior dezvoltată şi consolidată în mai multe etape, dintre care cele mai importante după 
ultimul război mondial (când s-au adăugat amfiteatrelele din spatele aulei, garajele din curtea 
interioară nord şi etajul suplimentar la aripele de vest) şi după cutremurul din 1977 (părţi 
importante din clădire au fost consolidate).  

Clădirea este utilizată în continuare, conform destinaţiei iniţiale, ca spaţiu de 
învăţământ şi cercetare. Imobilul Universităţii Tehnice găzduieşte sediul Facultăţii de 
Electronică, Telecomunicaţii şi tehnologia Informaţiei, Biblioteca Universităţii Tehnice şi 
Aula „Gheorghe Asachi”. 

Imobilul este monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice din 2010, la nr. 
IS-II-m-B-03783 

Suprafetele care se vor lua in calcul la intocmirea ofertei: 
Ad existenta= 18204 mp, conform releveelor existente la cartea funciară 
 
3. SCOPUL ACHIZIȚIEI: 

Se vor presta următoarelor servicii specializate : 
- Relevee 
- Expertiza tehnica la structura de rezistenţă 
- Studiu istoric 
- Studiu geotehnic 
- Expertiza tehnica la picturi 
- Studiu biologic la elementele din lemn 



 
4. DATE TEHNICE ALE IMOBILULUI A DIN B-DUL CAROL I NR 11A: 

Corpul A aparţinând Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi are statut de 
monument istoric şi numărul de LMI-2010: IS-II-m-B-03783. Clădirea are un regim de 
înălțime D+P+2E.  

Suprafața construită a clădirii  este de 6020 m2;  
Suprafața construită desfășurată este de 18204 m2 ; 
Suprafața utilă este 4251,15 m2.  
 Clădirea s-a construit intre anii intrării 1893-1897 iar inaugurarea sa a avut loc la 

20.10.1897.  
Infrastructura este formată din fundaţii continue şi elevaţii de bet.ciclopian, planşeele sunt 

formate din lemn şi beton armat.  
Structura de rezistenţă este format din pereţi structurali din zidărie cărămidă. Acoperişul 

este de tip şarpantă de lemn şi învelitoare de tablă zincată cu inchideri de zidărie de cărămidă 
şi compartimentări din zidărie de cărămidă. 

  
5. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
  Autoritatea contractantă, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi doreşte să 
atribuie un contract de Servicii de proiectare specializată, CPV 79930000-2, privind realizarea 
investiţiei “Studii de specialitate în vederea reabilitării corpului A”. 
   Contractul vizează realizarea următoarelor studii de specialitate: 

- 1. Relevee 
Releveul cladirii va presupune obligatoriu urmatoarele: 

- Masuratori cu mijloace mecanice/electronice ale tuturor elementelor constructive atat 
la interior cat si la exterior si a tuturor elementelor decorative. Pentru toate incaperile 
se vor releva atat dimensiunile pe contur cat si diagonalele pentru a triangula 
neregularitatile din plan.  

- Sondaje pentru a stabili alcatuirea elementelor constructive (pereti, plansee, etc.) 
- Planurile fiecarui nivel scara 1:100 cu marcarea distincta a structurii de rezistenta, a 

inchiderilor si a compartimentarilor in functie de materialul constructiv; se vor marca 
pe planuri inaltimile libere ale tuturor incaperilor, cote generale si de detaliu, inaltimi 
de ferestre si usi, inaltimi de parapeti, cote de nivel etc.; 

- Sectiuni transversale si longitudinale prin toate corpurile componente scara 1:100 cu 
marcarea alcaturii planseelor si peretilor; se vor executa minim 2 sectiuni pe fiecare 
corp; 

- Toate faţadele imobilului scara 1:100; se vor releva in detaliu toate elementele 
decorative; 

- Releveele vor fi avizate de către un arhitect specialist atestat de Ministerul 
Culturii şi Cultelor (M.C.C) 

 

- 2. Expertiza tehnică la structura de rezistenţă 
Expertiza tehnică va curpinde obligatoriu urmatoarele: 



- Releveul structurii de rezistenta (structura existenta din zidarie, elemente din beton 
armat adaugate ulterior, plansee, substructuri din metal la nivelul aulei si a 
luminatoarelor);  

- Sondaje la structura de rezistenta 
- Descrierea prin parte scrisa a structurii de rezistenta precizand pentru fiecare corp in 

parte caracteristicile elementelor structurale componente (caracteristici geometrice, 
materiale, stare de avariere); 

- Incercari nedistructive in situ: 
o incercari cu sclerometrul la elemente din beton armat pentru determinarea 

rezistentei la compresiune 
o incercari cu ultrasunete la elementele din beton armat pentru determinarea 

rezistentei la compresiune 
o determinarea nivelului de umiditate din ziduri in cel putin 25 de puncte la 

fiecare nivel al imobilului 
- Incercari de laborator pe probe prelevate din situ (caramizi si mortar) 
- Intocmirea unui releveu foto al degradarilor pentru intreg imobilul, atat la interior cat 

si la exterior; investigarea si prezentarea degradarilor aparute in urma seismului din 
anul 1977; 

- Prezentarea degradarilor si reparatiilor executate de-a lungul timpului la fiecare corp 
in parte prin parte scrisa si foto; 

- Evaluarea calitativa a structurii cf.P100-3/2008 (evaluarea structurala si evaluarea 
starii de degradare) 

- Evaluarea analitica a nivelului de asigurare cu utilizarea obligatorie a programelor 
avansate de calcul cu elemente finite (de ex. Robot, Axis, Etabs etc) in urmatoarele 
ipoteze de calcul: 

o Structura de rezistenta inainte de anul 1977 (anterior consolidarilor) 
o Structura de rezistenta actuala 
o Structura de rezistenta in varianta de consolidare propusa in expertiza 

- Incadrarea in clasa de risc seismic; 
- Decizia de interventie (de urgenta, solutia maximala, solutie minimala, solutie optima, 

etapizarea executiei lucrarilor propuse) 
Expertiza tehnică va fi in mod obligatoriu stampilată de către un expert tehnic 
atestat de către M.L.A.P.T şi M.C.C., având certificatul de atestare vizat la zi.  

 
- 3. Studiu istoric 

Studiul istoric va fi avizat de către un specialist atestat M.C.C.- studii istorice 
 

- 4. Studiu geotehnic 
La acest studiu va fi obligatoriu verificată cerinţa Af. 

- 5. Expertiza tehnica la picturi  



- Pentru picturile existente în Sala Paşilor Pierduţi (spaţiul aparţinând TUIASI) şi Sala 
de lectură a Bibliotecii centrale a TUIASI se vor întocmi expertiza tehnică precum şi 
estimarea valorii pentru fiecare frescă/lucrare în parte.  

- Această expertiză va fi vizată de către un expert tehnic în picturi avizat de către 
M.C.C. 
 

- 6. Studiu biologic la elementele din lemn existente în Sala de lectură a 
Bibliotecii centrale a TUIASI şi în Aula „Gheorghe Asachi” 

 
 

6. 
 

STRUCTURA OFERTEI: 

Oferta  va fi întocmite pentru toate studiile solicitate şi va fi structurată astfel: 
 

- Ofertă tehnico-financiară 
- Centralizator de preţ pe fiecare tip de studiu 
- Grafic de prestări servicii 
- Lista cu experţii tehnici care vor viza fiecare studiu de specialitate solicitat, care să 

respecte cerinţele de la punctual 5.  
- Lista cu mijloacele tehnice de specialitate pe care le va folosi pentru întocmirea 

fiecărui studiu în parte (programe de calcul a structurii de rezistenţă, aparatură pentru 
execuţia încercărilor nedistructive), conform cerinţelor de la punctul 5. 

 
Ofertele care nu vor cuprinde toate studiile solicitate sau toate elementele structurii 

ofertei vor fi considerate neconforme.  
 

6. DURATA CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE EXECUŢIE 
Durata contractului de servicii va fi până la data efectuării plății de către beneficiar. 
Termenul de execuţie va fi de minim 30 si maxim 40 de zile de la semnarea contractului, 

conform graficului de execuţie asumat de către ofertant. 
 

7.  RECEPŢIA  
Documentele se vor preda la UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN 
IAŞI în următoarele forme: 
Documentaţiile tehnice :  
- 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie)  
- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word” pentru părţile scrise, format 
“Autocad” sau echivalent părţi desenate  

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea 
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din con-
tract. În cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere 
al preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
solicita daune compensatorii.  

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau 
neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a 
rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fără a infera costuri 
suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului. 
 
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.  



  
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 

prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
 
 
Sef Serviciu Tehnic       Administrator Şef ETTI 
Ing. Lucia Acatrinei           Dr. Ing. Gina Corban 

 


