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APROBAT, 
Director executiv, 

RUS IULIANA 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

”Reabilitare teren multisport din cadrul Centrului de Vacanță Sovata 1” 
 
  

 
 

 
 
1. DATE GENERALE  
 
Denumirea achiziției: Reabilitare teren multisport din cadrul Centrului de Vacanță 
Sovata 1. 
Cod CPV: 45212200-8 Lucrări de construcții de complexe sportive 
Tipul achiziției: achiziție directă 
Tipul contractului: execuție lucrări  
Valoare estimată: 132.103,69 lei (fărăTVA)  
Sursa de finanțare: bugetul de stat, bugetul propriu.  
 
2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  
 
2.1 Obiectivul prezentului caiet de sarcini îl constituie reabilitarea terenului multisport din 
cadrul Centrului de Vacanță Sovata 1.  
2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția 
lucrărilor de reabilitare și recepție a terenului multisport din cadrul Centrului de Vacanță 
Sovata 1.  
 
3. DOMENIUL DE APLICARE  
 
3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale 
lucrărilor de reabilitare a terenului multisport din cadrul Centrului de Vacanță Sovata 1. 
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de 
construcție.  
3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a 
respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data 
executării lucrărilor de reabilitare.  
3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe 
baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.  
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4. INFORMAȚII LOCAȚIE  
 
4.1 Amplasamentul investiției se află în localitatea Sovata, str. Stelelor, nr. 1, județul Mureș. 
În zonă există toate dotările tehnico-edilitare (apă, canal, electricitate, telefonie).  
 
5. DATE TEHNICE  
 
5.1 Situația existentă  
Terenul a fost amenajat în anul #. În prezent structura de beton este afectată de crăpături și 
denivelări. Pe suprafața terenului este crescută vegetație ierboasă și lemnoasă înaltă, în 
medie de peste 1 m. 
 
5.2 Lucrările de reabilitare  
Se propune realizarea următoarelor lucrări:  

1. Refacerea infrastructurii; 
2. Reabilitarea împrejmuirii;  
3. Montarea de gazon sintetic.  

 
5.3 Cantități de lucrări  
Cantitățile de lucrări pentru reabilitarea terenului multisport din cadrul Centrului de Vacanță 
Sovata 1, sunt prezentate în Anexa 1 (Formularul F3). 
 
5.4 Condiții de garanție  
Perioada de garanţie al lucrǎrii este de minimum 2 ani de la data încheierii și semnării 
Procesului Verbal de Recepție a lucrării.  
 
6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU  
 
6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi 
revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. 
Lucrările de reabilitare trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu 
experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.  
Executantul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în 
exteriorul șantierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea 
şi devierea circulaţiei în zonă (dacă este cazul), izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a 
macaralelor etc.  
 
6.2 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de 
normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de 
construcții, evacuarea molozului rezultat și manipularea materialelor de construcții.  
 
7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  
 
7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu 
cerințele prezentului Caiet de sarcini.  
 
7.2 Lucrarea de ”Reabilitare teren multisport din cadrul Centrului de Vacanță Sovata 
1” va fi recepționată de către o comisie numită de beneficiar.  
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8. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE  
 
8.1 Oferta tehnică va conține și Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii 
de lucrări.  
8.2 Dacă este cazul, oferta tehnică va evidenția elementele care exced cerințelor minime.  
 
9. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE  
 
9.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fără 
format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:  
(1) Centralizatorul financiar al obiectelor;  
(2) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;  
(3) Lista cantităților de lucrări;  
(4) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;  
(5) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă;  
(6) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.  
 
9.2 Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi 
corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini pe 
specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare 
material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, 
din cadrul agrementelor tehnice.  
 
10. PERIOADA DE EXECUȚIE  
 
10.1 Termenul de execuție și predare a lucrării: 2 luni de la semnarea Contractului de 
lucrări, respectiv de la data emiterii Ordinului de începere a lucrării.  
 
11. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la 
recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente:  

- Factură fiscală în original emisă de executant; 
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrării. 


