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CAIET DE SARCINI 

,,Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf  din 
B-dul  Oituz nr. 25, Municipiul Onesti”- Elaborare DALI, Expertiza tehnica, Studiu de Acustica , 

Studiu de luminotehnica  si Audit energetic 
 

1.Coduri CPV: 
 Cod principal 

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
 
Cod secundar  
71314300-5  Servicii de consultanta in eficienta energetica 

 
2. Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

 
Nr. Informaţie Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: Municipiul Onesti 

Denumire, adresa,tel, fax, e- mail, 
autoritate contractanta 

B-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Onesti, judeţul Bacău, 
 tel .0234/324243, fax 0234/313911, e- mail : achizitii@onesti.ro 

2 Sectorul de activitate Administratie publica 

3. Sursa de finantare a serviciului Buget local 

4 
Regimul juridic al terenului si cladirii Domeniul public al municipiului Onesti 

5. 

Obiectul achizitiei ,,Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf  din 
B-dul  Oituz nr. 25, Municipiul Onesti”- Elaborare DALI, Expertiza tehnica, Studiu 
de Acustica , Studiu de luminotehnica si Audit energetic 
 

 
3. Descrierea obiectului achizitiei 
 
 3.1. Denumirea obiectului achizitiei:  

  „Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf din B-dul Oituz nr. 25, Municipiul 
Onesti”- Elaborare DALI, Expertiza tehnica, Studiu de Acustica, Studiu de luminotehnica   

si Audit energetic” 
 

  Prin aceasta achizitie se doreste selectarea unui operator economic, numit generic Proiectant, care 
va elabora urmatoarele documentatii tehnice, în scopul reabilitării clădirii Cinematografului  „Oituz”, din 
municipiul Onesti, judetul Bacau:  



Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) 
Expertiza tehnica 
Studiu de Acustica 
Studiu de luminotehnică 
Audit energetic 
Documentatie obtinere avize ,  care se pot obtine la faza DALI. 
Actualizare documentație 
 

  3.2. Situatia actuala si situatia propusa 
  Spatiul in care a functionat fostul cinematograf ,,Oituz”, se afla pe b-dul Oituz din municipiul 
Onesti, judetul Bacau, intr-o cladire de forma  dreptunghiulara,   care este compusa din mai multe 
tronsoane cu regim de inaltime parter , alipite intre ele si care formeaza un sir de magazine, paralel cu 
strada, pe o lungime de cca 60 m . Cinematograful a functionat in tronsonul de capat al acestui sir de 
magazine , fiind un reper important pentru intreaga zona. 
  In prezent, cladirea  Cinematografului „Oituz”, se prezintă într-o stare avansată de degradare, 
atât în ceea ce privește exteriorul, cât și interiorul, fiind afectată structura de rezistenta,  finisajele, 
tamplaria , instalatiile sanitare, termice, electrice  si acoperisul. Mozaicul de pe fatada, care este o lucrare 
de arta,  nu a fost afectat de degradare, dar necesita lucrari de intretinere. 
   Concluzionând, clădirea necesită o refacere totală, întrucât nu este functională. În decursul 
anilor, a fost  vandalizata, avand  peretii interiori si tavanele demolate partial, dotarile si  instalatiile 
distruse sau  furate in  proportie de 90%. 
  In acelasi corp de cladire se afla spatii dezafectate ale unui fost bar. Aceste spatii nu fac parte 
din suprafata cinematografului , dar au fost donate de catre fostul proprietar, Municpiului Onesti. 
    Prin oportunitatea oferita de Programele de finantare nerambursabila active, municipalitatea 
intentioneaza sa elaboreze o documentatie in faza  DALI si studiile de specialitate necesare, in vederea 
refacerii cladirii  cu destinatia de cinematograf.  
  In acest scop, ofertantii  castigatori vor analiza prezentul Caiet de sarcini ,  Nota Conceptuala si 
Tema de proiectare si vor stabili categoriile de lucrari care se vor realiza si indicatorii tehnico - economici 
ce urmeaza a se aproba de catre Consiliul local. 
  Activitatile si lucrarile mentionate in Tema de proiectare sunt minimale si nu pot fi considerate 
suficiente. In plus, se vor lua in considerare si precizarile de mai jos. Se vor proiecta toate  masurile  care 
se impun prin legislatia si normativele in vigoare pentru realizarea unui cinematograf modern, cu 
posibilitate de proiectie in cel putin  3D. Dotările și echipamentele vor fi stabilite si amplasate astfel incât 
să se asigure confortul maxim al  utilizatorilor si o calitate deosebita a proiectiei  filmelor. Numarul de 
locuri din sala de proiecție va fi stabilit in funcție de spatiul care va fi disponibil dupa amenajarea salii. 
   Se vor lua in considerare masurile necesare pentru asigurarea sigurantei cladirii la incendii, 
efractie precum si a sanatatii utilizatorilor. Se va instala atat un sistem de alarma cat si un sistem de 
supraveghere video. 
  Referitor la protectia mediului, proiectantul va avea in vedere stabilirea unor echipamente care 
sa nu polueze mediul inconjurator si să se încadreze în categoria produselor cu un consum redus de 
energie electrică sau termică.  
   Pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati motorii, fiind un obiectiv public, se va avea în 
vedere proiectarea unor accese speciale precum si grupuri sanitare adaptate în acest sens. 
  Zona de afisier va fi iluminată astfel încât si pe timp de seara să poata fi vizibile afișele  
existente. Accesul in cinematograf se face direct de pe  pietonalul din b-dul Oituz. 
 Acoperisul se va inlocui in totalitate , fiind degradat . Se va avea in vedere alegerea unei solutii optime 
pentru  preluarea apelor meteorice  de pe acoperis , astfel incat sa nu afecteze fatada  din punct de 
vedere arhitectural. 
  Mozaicul existent  pe fatada principala , se va pastra si va fi curatat,  astfel încât sa nu fie 
afectat. Este realizat de catre artisti plastici renumiti, avand o valoare deosebita. 



  Incălzirea se propune a se  realiza cu centrala proprie alimentată cu gaze naturale, rețeaua de 
gaze fiind în imediata apropiere. Pe acoperiș se pot amplasa panouri solare pentru preparare apa caldă, 
dar amplasarea acestora nu trebuie sa fie vizibila de la nivelul solului, de pe b-dul Oituz. 
  Ventilatia și încalzirea vor fi asigurate conform normativelor in vigoare, printr-un sistem de 
climatizare, care să asigure o temperatură optimă în interiorul clădirii. 
  Se va respecta fluxul intrare - iesire public, astfel încât cele doua fluxuri sa nu se intersecteze. 
  Datorita  cresterii numarului de programe tv, si posibilitatii de accesare de la domiciliu a 
diferitelor productii cinematografice, se impune realizarea unei amenajari flexibile a spatiului , care sa 
ofere posibilitatea reconfigurarii in timp a acestuia pentru altfel de manifestari culturale, combinate cu 
proiectiile cinematografice. 
  Se precizeaza că destinatia cladirii după reabilitare va fi atat de sală de cinematograf, cât și de 
sală de spectacole, caz în care trebuie asigurate spatiile necesare pentru vestiare si spatii de depozitare 
a recuzitei. Spatiile vor fi mobilate si dotate cu tot ceea ce este necesar desfasurarii activitatii. 
  Deseurile rezultate din demolari se vor depozita in locuri special amenajate. Se vor include in 
costurile necesare, sumele ce se vor plati pentru salubrizarea spatiului. Cantitatile  de deseuri rezultate 
din demolari sunt mari , si se vor transporta  la o distanta de 10 km , la statia de transfer deseuri din 
Onesti, daca nu se decide altfel. 
  In partea dinspre  strada Aleea Parcului, exista spatii ocupate de societati comerciale. Un spatiu 
adiacent cinematografului a fost donat Primariei municipiului Onesti. In cazul in care se vor transmite 
proiectantului documentele de proprietate complete pentru spatiul respectiv, dupa semnarea contractului 
de prestari servicii de proiectare, acesta va fi amenajat in cadrul proiectului. In cazul in  care aceste 
documente nu vor fi transmise in termenul mentionat anterior, proiectantul se va limita la suprafata 
actuala a Cinematografului. 
 
  Iesirea  spectatorilor  se va face pe partea laterala , iar intrarea pe partea dinspre b-dul Oituz. 
  In aceasta situatie fatadele se vor trata cu o atentie deosebita, conform destinatiei obiectivului in 
cauza. Deoarece pe acelasi fronton se gasesc si spatii care apartin altor societati comerciale si o scara 
circulara cu trepte din beton, degradata , se va analiza posibilitatea demolarii acesteia. 
Detalii privind amenajarile interioare si exterioare , precum si conditionarile existente se regasesc  in 
Tema de proiectare. Se va trata atent racordarea acoperisului nou creat  pentru cinematograf cu 
acoperisurile existente ale spatiilor comerciale alaturate. 
 
  Proiectantul va avea in vedere transmiterea propunerilor sale privind stabilirea compartimentarii 
interioare , arhitectului sef al municipiului Onesti, inainte de finalizarea documentatiei in faza de DALI. 
Recomandarile primite , se vor analiza, iar  in limita acceptabilitatii acestora, se vor include in 
documentatie. Proiectantul nu poate refuza includerea/ rezolvarea  observatiilor primite, care se vor 
transmite  o singura data, in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei la primarie ,  pentru 
analiza. 
  Daca in termen de 10 zile nu s-au primit observatii  din parttea beneficiarului la propunerile 
proiectantului, atunci acesta este indreptatit sa finalizeze documentatia, conform contractului incheiat intre 
parti, in varianta transmisa  pentru verificare. 
  Orice alte amenajari, dotari sau achizitii de echipamente necesare unei bune functionari a 
cinematografului, care nu au fost prevazute in mod explicit in documentatia pusa la dispozitia 
proiectantului, vor fi luate in considerare la intocmirea DALI. 
 
  Documentatia se va depune in cadrul unui program de finantare , in functie de sursa de 
finantare identificata. In cazul in care,  durata de evaluare  a proiectului este mai mare de 23 luni , sau 
apare necesitatea modificarii sau actualizarii valorilor, in acest interval de timp,  beneficiarul solicita 
estimarea unui cost pentru actualizarea documentatiei, conform solicitarilor primite din partea 
finantatorilor, urmând a se încheia act aditional de prelungire a duratei.  
 



  In acest sens, in Etapa I se va receptiona documentatia contractata , iar in Etapa II , se va 
receptiona actualizarea solicitata. Aceasta actualizare se va face in termen de 23 de luni de la  semnarea 
contractului de prestari servicii pentru proiectare, pe baza unei comenzi primite din partea beneficiarului. 
  Proiectantul va trebui sa faca toate modificarile solicitate , in termenul convenit intre parti, astfel 
incat sa nu se aduca atingere intereselor beneficiarului, care se afla intr-o etapa de analiza a 
documentatiei, sau urmeaza sa depuna documentatia respectiva pentru obtinerea unei finantari 
nerambursabile . 
 

 4.  Prezentarea documentatiei tehnico- economice  de catre ofertantul castigator 
 
 Documentatia se va preda in 4 exemplare in original (piese scrise si piese desenate) si 1 
exemplar electronic ( pdf si  doc.). 
• toate documentaţiile vor fi îndosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor conţine cel 
puţin următoarele elemente: denumirea Autorităţii Contractante, denumirea investitei, denumirea 
obiectivului de constructii ,  volumul nr., exemplarul nr., numărul proiectului si data acestuia. Fiecare dosar, 
biblioraft, va conţine un cuprins al documentelor; 

• La predarea documentaţiilor, proiectantul va întocmi un proces-verbal de predare-primire a acestora, iar 
după inventarierea documentaţiilor ambelor părţi vor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal 
va fi datat si înregistrat atât la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta. 

• Proiectantul are obligaţia de a soluţiona toate problemele care survin pe parcursul avizarii 
documentatiei, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situaţii care nu au putut fi 
prevăzute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de Autoritatea 
Contractanta in funcţie de situaţia concreta.  

NOTA: 
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt 

capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că 
aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 
acelui capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire. 

Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a 
limita funcţionalităţile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 
care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

 5.  Durata contractului 
Durata estimata a prestarii serviciilor - 23 luni de la data semnarii contractului, cu  suspendarea 

contractului  pe perioada obtinerii avizelor si posibilitate de prelungire din motive bine intemeiate, la 
solicitarea partilor și cu posibilitate de prelungire a duratei totale a contractului prin acordul ambelor părți. 
Predarea documentatiei tehnice mentionata in Etapa I, se va face in termen de 5 luni de la data mentionata 
in Ordinul de incepere. Actualizarea documentatiei se va face in termen de 23  de luni de la data semnarii 
contractului de prestari servicii, dupa predarea documentatiei aferente Etapei I. 

 
 
 
 



   
  6. Prezentarea ofertei 

Oferta va contine oferta tehnica si oferta financiara. 
Acestea se vor prezenta , dupa cum este solicitat in Documentatia de atribuire. 
 
6.1. Prezentarea ofertei tehnice 
 Pentru demonstararea capacitatii tehnice a ofertantului  de a elabora documentatiile tehnice care 

fac obiectul achizitiei, se solicita  informatii referitoare la  specialistii ce vor fi implicati . 
 
Astfel, echipa de proiectare va fi compusa din cel putin urmatorii specialisti: 
 

   Sef proiect -    Arhitect cu drept de semnatura 
 1  Inginer proiectant structura - inginer constructii civile  
 1  Inginer proiectant specialitatea  instalatii electrice   
 1   Inginer proiectant specialitatea instalatii sanitare si termice 
1  Persoana autorizata pentru proiectarea  instalatiilor pentru prevenirea si alarmarea impotriva 

 incendiilor 
1 Auditor energetic 

  Pentru fiecare specialist din Lista se vor prezenta diplome de absolvire/certificate de studii/ 
dispoziții de numire/alte documente care pot dovedi indeplinirea cerintelor solicitante in domeniul 
respectiv. 
 Declaratie pe proprie raspundere  din partea ofertantului , privind respectarea  Temei de 

proiectare, a Notei conceptuale  si  a Caietul de sarcini, la intocmirea documentatiei tehnico-
economice solicitate. 

 
NOTA: 

 Oferta tehnica se considera completa, doar cu respectarea integrala  a cerințelor din Documentatia 
de atribuire. 

În cazul în care ofertantul participă la procedura împreună cu unul sau mai multi subcontractanți, 
atunci ofertantul are obligația de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic 
intenționează să o/ le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de 
contact ale acestora, partea/ partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia. 

 
Documentatia de avizare a lucrarilor de intervenție se va elabora în conformitate cu prevederile 

HGR nr. 907/ 2016. 
 Expertiza tehnică, Studiul de Acustica Studiul de luminotehnică si Auditul energetic se vor elabora 

 în baza Normativelor, normelor si legislatiei in vigoare la data intocmirii. 
 

Important! 
  Proiectantul va ceda drepturile de folosinta fara restrictie a documentatiilor si studiilor 
elaborate , in favoarea beneficiarului, dupa plata integrala a serviciilor prestate si receptionate. Va 
inainta beneficiarului, o declaratie pe proprie raspundere, in acest sens. 
  
 
 
 



 
 6.2    Prezentarea ofertei  financiare 

Oferta financiara se va prezenta sub forma Formularului de oferta, insotit de  Anexa 1- 
Centralizator oferta, in forma prezentata mai jos. 

 
CENTRALIZATOR OFERTA                                     

        Anexa 1 

Cheltuieli cu proiectarea 
Nr. 
Crt. 

Capitol 
Valoare                    

(lei fara TVA) 

1 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI) 
 2 Expertiza tehnica 
 3 Studiu de acustica  

4 Studiu de luminotehnică  
5 Audit energetic  

6 
Documentatie pentru obtinerea avizelor 
Plata avizelor nu se include in pretul ofertat.  

7 TOTAL Etapa I  
8 Actualizare documentație (15 % din valoare Total I)  
9 TOTAL Etapa a II-a  

10 TOTAL GENERAL  
 
 
 Nota: Beneficiarul se va ingriji de depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor, plata 
acestora urmand a se face  direct de catre beneficiar. Documentatia se va preda în integralitatea ei, 
neacceptandu-se la plata doar unele dintre documentatiile contractate. Recepția documentatiilor primite se 
va face după verificarea acestora de către beneficiar. In termen de 23 de luni de la data Contractului de 
prestari servicii, prestatorul va actualiza documentatia , daca este cazul , la solicitarea 
beneficiarului, in functie de cerintele finantatorului, la valoarea ofertata pentru actualizare. Suma 
aferenta se va achita dupa receptia documentatiei actualizate. 
 
 Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant (inclusiv în 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta obligaţiile 
aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin 
acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii. 

Legislaţia, reglementările tehnice şi altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt 
considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă este oferită ca 
referinţă şi nu  trebuie considerată limitativă. 

Se va avea in vedere ca la intocmirea documentatiei tehnice pentru obiectivul Cinematograful ,,Oituz”, 
sa se proiecteze toate lucrarile necesare a se executa , astfel incat sa se obtina  la final, dupa executarea 
lucrarilor, atat Autorizatia de functionare cat si Autorizatia de Securitate la incendiu, fara a fi necesare 
lucrari suplimentare. 

 
 
 



 
7. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

 Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în 
care: 
a. Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi toate cerinţele 
cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităţilor este asimilată cu realizarea tuturor 
activităţilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea 
Contractantă şi alţi factori interesaţi (finantatori, autorităţi etc.) să poată utiliza documentaţiile tehnico-
economice conform scopului şi prevederilor legale aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care 
Contractul le implică). 
 
b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment fie 
pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentaţiilor tehnico- economice elaborate în cadrul 
Contractului fie pentru alţi factori interesaţi în realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat ca fiind o 
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentaţiilor tehnico-economice, care nu este în conformitate 
cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerinţele Caietului de Sarcini. 
 
c. Toate documentaţiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe 
baza cerinţelor incluse în Contract. 

 
8. Informatii suplimentare 

Se recomanda vizita în teren, ce  se va stabili de comun,  acord telefonic, la nr. 0234 / 310142, 
intre orele 09,00- 12,00, in zilele lucratoare, in termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. 
  Solicitarile de clarificari se pot  formula conform Documentatiei de atribuire. 

  
 
 
 

Director executiv, 
 
 

Consilier, 
 

Sef Serviciu, 
 

  
 


