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CAIET DE SARCINI 

Cap. 1 Denumire achizitie: Servicii elaborare DALI pentru obiectivu "Modernizare 

strand, municipiul One�ti" 

Cap. 2 Coduri CPV: 

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2) 

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante(Rev.2) 

Cap. 3 Obiectul achizitiei: 

Municipiul Onesti, intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare si expertiza 
tehnica pentru realizarea obiectivului: "Modernizare strand, municipiul One�ti" 

Obiectul contractului de prestari servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in elaborarea 
documentatiei tehnice unificate, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie 
(D.A.L.I.) �i expertiza tehnica cuprinzand: 

- Expertiza tehnica;

- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.);

- Audit energetic

- Studiu topografic vizat de catre O.C.P.I.;

- Studiu geotehnic verificat de catre un verificator tehnic atestat;

- Documentatie tehnica pentru obtinerea Certificatului de urbanism;

- Documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor specificate in Certificatul de urbanism.

- Verificarea documentatiei la cerintele esentiale

Cap. 4 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie 

Autoritate Contractanta: Municipiul Onesti 

I 
Denumire, adresa,tel./fax, e-mail B-dul Oituz, nr. 

Detaliere 

17, Onesti, judetul Bacau, tel 

0234/324243, fax 0234/313911, e-mail : achizitii@onesti.ro 

2 Sectorul de activitate Administratie publica 

Activitate principala/ atributia Administrarea domeniului 
3 

principala municipiului Onesti 

Adresa obiectivului contractului Municipiul 

4 Bacau 

Cap. 5 Descrierea proiectului si contexul 

Onesti-, Aleea 

public �i privat al 

Parcului, nr.23 - Judetul 

STRANDUL MUNICIPAL este situat pe strada Perchiului, nr. 3, One�ti, jud. Bacau 
si a fost reparat in anul 2012. In toata aceasta perioada acesta a functionat la capacitate 
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Legea 10/1995 -privind calitatea in construqii; 
Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor �i unele masuri 
pentru realizarea locuintelor; 
Legea 125/1996 -privind modificarea �i completarea Legii 50/1991; 
Legea 137 /1995 -privind protectia mediului; 
C 17 /1982 - Instructiuni tehnice privind compozitia �i prepararea mortarelor de 
zidarie �i tencuiala; 
C 18/1983 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede; 
CP 012/1- Cod de practica pentru producerea betonului; 
NE 012/2- Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton 
armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton; 
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea �i folosirea in constructii a 
panourilor de placaj pentru cofraje; 
C 37- 88 Normativ pentru alcatuirea �i executarea invelitorilor la constructii; 
C 107 /0-02 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice 
la cladiri; 
C 35-82 Normativ pentru alcatuirea �i executarea pardoselilor; 
C 47-2018 Instructiuni tehnice pentru folosirea �i montarea geamurilor �i a altor 
produse din sticla in constructii; 
C 3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli �i vopsitorii; 
C56/1985 - Norme pentru verificarea calitatii �i receptia lucrarilor de constructii �i 
instalatii aferente; 
Reglementari legale privind securitatea si sanatatea in munca, si apararea 
impotriva incendiilor; 
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii �i a 
instalatiilor aferente; 
I 7-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu 
tensiuni pina la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.; 
I 9-2009 Normativ privind proiectarea, executia �i exploatarea instalatiilor sanitare 
aferente cladirilor; 
EN 15288-1 Piscine Parteal: Cerinte de siguranta pentru proiectare 
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena �i sanatate publica 
privind mediul de viata al populatiei; 
Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea �i completarea Normelor de igiena �i 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul 
ministrului sanatatii nr. 119/2014. 

Se vor respecta normele de mediu in vigoare si modul de colectare a deseurilor. 
Se vor respecta conditiile impuse pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca. 

Avizat, Verificat, 
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Beneficiar 
Municipiul Onesti 

Nr.9�.! ./�_,/.�� 

NOT .A. CONCEPTUAL.A. 

t APROBAT, 

1. lnformatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Modernizare Strand, Municipiul Onesti, judetul Bacau 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

UAT MUNICIPIUL ONESTI, 8-dul Oituz, nr. 17, Onesti, judetul Bacau, 
tel 0234/324243, fax 0234/313911 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este cazul. 

·1.4. Beneficiarul investitiei
UAT MUNICIPIUL ONE$TI 

2. Necesitatea �i oportunitatea obiectivului de investitii propus
2 1. Scurta prezentare privind:
a) deficiente ale situatiei actuale;

$TRANDUL MUNICIPAL este situat pe strada Perchiului, nr. 3, One�ti,
jud. Bacau si a fost reparat in anul 2012. In toata aceasta perioada acesta a 
functionat la capacitate maxima pe perioada calduroasa a anului constituind 
un punct de relaxare si recreere pentru cetatenii orasului. 

In urma exploatarii au aparut o serie de probleme care au afectat buna 
functionare a strandului cum ar fi: uzura pronuntata si desprinderea liner-ului 
de pe peretii celor 2 bazine, deteriorarea pieselor speciale de recirculare a 
apei din bazine (skimmere), degradarea bordurii de langa bazine, deteriorarea 
scarilor de acces spre bazine, uzura fizica si morala a echipamentelor sanitare 
si a celor care asigura filtrarea, tratarea si recircularea apei, deteriorarea 
echipamentelor aflate in dotarea strandului (sezlonguri, mese, umbrele), 
deteriorarea zonelor aferente practicarii sportului (teren volei, zona destinata 
practicarii tenisului de masa). 

Totodata s-a evidentiat necesitatea modernizarii strandului prin 
introducerea de elemente noi care sa creasca confortul utilizatorilor si 
posibilitatile de recreere a cetatenilor. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
Prin reabilitarea strandului municipal se urmareste realizarea

urmatoarelor obiective: 
- refacerea finisajului interior al bazinelor si a stratului suport de aplicare a
acestora;
- refacerea bordurii bazinelor adoptand o solutie care sa fie antialunecare si
inlocuirea rigolelor din metal cu unele din material plastic care sa previna
accidentarea utilizatorilor;













Avand in vedere starea actuala a strandului care urmeaza sa fie 
modernizat si reabilitat, in cadrul proiectului care va fi intocmit se va include si 
expertiza tehnica pentru acesta. 

unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la 
restrictiile �i permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, Tn cazul 
interventiilor pe monumente istorice sau Tn zone protejate. 

Nu este cazul. 

Data 
28.10.2021 
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Beneficiar 
Municip)ul Onesti 

Nr.�1f.OY,/ ./�- I/. _<Jp_/)j_ 

TEMA DE PROIECTARE 

1. lnformatii generale
$TRANDUL MUNICIPAL este situat pe strada Perchiului, nr. 3, 0 

jud. Bacau si a fost reparat in anul 2012. In toata aceasta perioada acesta a 
functionat la capacitate maxima pe perioada calduroasa a anului constituind 
un punct de relaxare si recreere pentru cetatenii orasului. 

In urma exploatarii au aparut o serie de probleme care au afectat buna 
functionare a strandului cum ar fi: uzura pronuntata si desprinderea liner-ului 
de pe peretii celor 2 bazine, deteriorarea pieselor speciale de recirculare a 
apei din bazine (skimmere), degradarea bordurii de langa bazine, deteriorarea 
scarilor de acces spre bazine, uzura fizica si morala a echipamentelor sanitare 
si a celor care asigura filtrarea, tratarea si recircularea apei, deteriorarea 
echipamentelor aflate in dotarea strandului (sezlonguri, mese, umbrele), 
deteriorarea zonelor aferente practicarii sportului (teren volei, zona destinata 
practicarii tenisului de masa). 

Totodata s-a evidentiat necesitatea modernizarii strandului prin 
introducerea de elemente noi care sa creasca confortul utilizatorilor si 
posibilitatile de recreere a cetatenilor. 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 
Modernizare Strand, Municipiul Onesti, judetul Bacau 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
UAT MUNICIPIUL ONESTI, B-dul Oituz, nr. 17, Onesti, judetul Bacau, 

tel 0234/324243, fax 0234/313911 
1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) 

Nu este cazul. 
1.4. Beneficiarul investitiei 

UAT MUNICIPIUL ONE$TI 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

Serviciul tehnic investitii din cadrul Directiei Dezvoltare Locala, Primaria 
Municipiului Onesti. 

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. lnformatii privind regimul juridic, economic �i tehnic al terenului,

documentatie cadastrala 
Terenul pe care se afla Strandul municipal are o suprafata de cca 8900 

mp �i se afla Tn proprietatea Consiliului Local al municipiului One�ti �i este 
administrat de Primaria municipiului One�ti. Strandul municipal este in 
proprietatea Consiliului Local al municipiului One�ti si este administrat de 
Directia Baza Sportive si Fond Locativ a Primariei municipiului One�ti. 

2.2. Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea 
oblectlvulul de lnvestitii 

a) Obiectul investitiei ii constituie ,,Modernizare Strand, Municipiul Onesti,
judetul Bacau". 

Constructia care face obiectul prezentei documentatii este situata pe 
strada Perchiului, nr. 3, One�ti, jud. Bacau. Categoria de folosinta a terenului 









Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor §i unele 
masuri pentru realizarea locuintelor; 

- Legea 125/1996 - privind modificarea §i completarea Leg ii 50/1991;
- Legea 137 /1995 - privind protectia mediului;
- C17/1982 - lnstructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea

mortarelor de zidarie §i tencuiala;
- C 18/1983 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- CP 012/1- Cod de practica pentru producerea betonului;
- NE 012/2- Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din

beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea
lucrarilor din beton;

- C 11-74 lnstructiuni tehnice privind alcatuirea §i folosirea Tn
constructii a panourilor de placaj pentru cofraje;

- C 37- 88 Normativ pentru alcatuirea §i executarea Tnvelitorilor la
constructii;

- C 107 /0-02 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
izolatii termice la cladiri;

- C 35-82 Normativ pentru alcatuirea §i executarea pardoselilor;
- C 47-2018 lnstructiuni tehnice pentru folosirea §i montarea

geamurilor §i a altar produse din sticla Tn constructii;
- C 3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli §i

vopsitorii;
- C56/1985 - Norme pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de

constructii §i instalatii aferente;
- Reglementari legale privind securitatea si sanatatea in munca, si

apararea Tmpotriva incendiilor;
- C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de

constructii §i a instalatiilor aferente;
- I 7-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor

electrice cu tensiuni pina la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.;
- I 9-2009 Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea

instalatiilor sanitare aferente cladirilor;
- EN 15288-1 Piscine Partea1: Cerinte de siguranta pentru proiectare.

Se vor respecta normele de mediu Tn vigoare si modul de colectare a
deseurilor. 

Se vor respecta conditiile impuse pentru asigurarea sanatatii si 
securitatii in munca. 
























































