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CA1ET DE SARCINI 
Pentru servicti de expertiză  tehnic ă  imobil aferent ă  obiectivului de investilii 

„Amenajare cl ă dire arhivă " 

1. Obiectul achizi ţ iei: Servicii Expertiz ă  tehnic ă  imobil pentru obiectivul de 
investi ţ ii „Amenajare cl ă dire arhiv ă ". 

2. Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul Ialomi ţ a prin Consiliul Jude ţ ean 
Ialomi ţ a 
Sediul: Piata Revolu ţ iei nr.1, Slobozia, jude ţ ul Ialomi ţ a; Telef:0243 230200, fax: 0243 
230250, web:  www.cicnetro,  e-mail:  cji@cicnet.ro;  

3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Avand in vedere volumul mare de documente care constituie arhiva institu ţ iei, spaţ iul 

deţ inut in acest moment este insuficient, motiv pentru care se impune identificarea unei unei 
cl ă diri cu functia de depozit-arhiv ă , cu indeplinirea cerintelor Ordinului 217/23.05.1996 al 
Arhivelor Nationale. P ă strarea ş i conservarea documentelor trebuie f ă cută  intr-o cl ă dire 
amenajat ă  pentru aceast ă  destinaţ ie, astfel incât s ă  asigure condi ţ iile necesare pentru p ă strarea 
corespunzatoare a documentelor ş i protec ţ ia acestora contra agenţ ilor de detenorare. 

Intrucat achizitia sau construirea unei cl ă diri cu aceast ă  destinaţ ie este costisitoare 
de durat ă , s-a aprobat reabilitarea ş i amenaj area in acest scop a unui imobil aflat in domeniul 
public al jude ţ ului Ialomi ţ a - cl ă direa „Club micii godpodari"- Scoala Special ă  din Slobozia 
Nola, judetul Ialomi ţ a. 

Din ratiuni tehnico-functionale, se propune reabilitarea ş í refunctionalizarea cl ă dirii 
pentru adaptarea din punet de vedere al destinatiei la o construc ţ ie destinată  depozită rii 
arhivei Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, refacerea sarpantei, dotarea cu utilitati si instalatii 
specifice acestei destinatii, repararea sau refacerea hidroizolatiilor, recompartimentarea 
spatiului, si dup ă  caz, reparatii capitale. Pentru a se verifica posibilitatea de interventii asupra 
constructiei se solicit ă  in prim ă  etap ă  o expertiz ă  tehnic ă  a imobilului, in scopul identific ă rii 
solutiilor tehnice si propunerea unor m ă suri de interventie prin luer ă ri de consolidare a 
structurii de rezistenta, daca se considera a fi neeesare, in baza c ă reia se vor initia procedurile 
de autorizare a lucrarilor de constructii. 

4.DESCRIEREA INVESTIŢ IEI 

Clă direa care face obiectul expertiz ă rii tehnice, se afl ă  in dorneniul public al judetului 
Ialomiţ a - cl ă direa „Club micii godpodari"- Scoala Special ă  din Slobozia Nouă , jude ţ ul 
Ialomi ţ a., strada George Cosbuc ru-. 39. 

Anul construirii: 1979 	 Conalllui Judetean laromIta 

- Nună r nivele: Parter 	 N11111113 1 
10000111553 



Suprafata construit ă  134 mp, 
- acoperis tip ş arpantă , cu invelitoare din tabl ă , refă cut ă  in anul 2016 
Imobilul deţ ine ş i o Constructie anex ă  construit ă  la sol, suprafaţ a construită  10 mp, anul 
1979; 

Instalatiile electrice  i  sanitare au fast dezafectate. 
Nivelul de echipare tehnico-edilitar ă  al zonei ş i posibilit ă ti de asigurare a utilită tilor: 

- Disponibilitatea de conectare la teteaua electric ă  
- Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă -canal 
- Disponibilitate de conectare la reteaua de alimentare cu. gaze 

Imobilul se afl ă  in administrarea 	 Ialomita. In clă dire au functionat 
ateliere de me ş te ş ugă rie ale Ş colii Speciale pan ă  in anul 2012, 
Datorit ă  stă rii avans  ate de degradare, in acest moment in imobil nu se desfăş oară  activită ti. 

In urma luer ă rilor de interventie, se dore ş te reabilitarea ş i refunetionalizarea spatiului, 
cu destinatia de clă dire depozit-arhiv ă . 

Documentatia Expertiz ă  ţ ehnică  se va intocmi conform legislatiei in vigoare ş i 
Normativelor privind caracteristicile tehnico-functionale ale spaţ iilor ş i echipamentelor de 
depozitare ş i conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici ş i privaţ i de 
arhiv ă . 

Cl ă direa cu destinatia arhiv ă  va avea  eel  putin urmă toarele functionalit ă ti: 
- Regim de ină lţ ime parter; 
- Spatiu de birouri 
- Spatii depozitare arhiv ă  

4. Durata contractului: 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor. 

5. Cerinte de expertizare: 
Doeumentaţ ia ce unneaz ă  a fî  elaborat ă  va fi coroborat ă  cu  normele ş i nonnativele in vigoare. 
Expertiza tehnic ă  va tine cant de : 
-Adaptarea din punct de vedere al destinatiei amenajare spa ţ iu arhivă  
-Recompartimentarea spa ţ iilor 
-Refacerea ş arpantei 
-Dotarea Cu  utilit ăţ i ş i instalatii specifice acestei destinatii 
-Repararea sau refacerea hidroizolatiilor  i  dotă rilor 
-Studiile de teren 

Expertiza tehnic ă  va cuprinde  eel  putin urmă toarele: 
- Releveul de rezistent ă - descrierea situatiei existente (fundatii, plan ş ee, substructuri, 
elemente de beton armat ini ţ ialc ş i/sau adă ugate, etc) cu precizarea st ă rii actuale a acestora; 
- Doeumentar foto; 
- Sondaje la structura de rezistenţă ; 
- Incerc ă ri nedistructive institutionale; 

Evaluarea capacifă tii portante la elementele structurale in situatia actual ă , in conformitate cu 
prescriptiile tehnice in vigoare, pe baza m ă sură torilor ş i incere ă rilor pe materiale; 

Evaluarea calitativ ă  (ineadrarea  in  prevederilor prescriptiilor tehnice in vigoare, din punctul 
de vedere al aleă tuirii de ansamblu ş i a detaliilor); 

Evaluarea gradului de asigurare general ş i pe elemente structurale (pereti etc) 
- lneadrarea in clasa de risc seismic; 

Decizia de interventie, lucră ri necesare pentru adueerea la parametrii optimi in vederea 
folosirii obiectivului in scopul propus (cl ă dire arhivă ), lucră ri care vor ale ă tui conţ inutul 
temei de proiectare; 
- Concl uzii. 

Continutul cadru al documentatiei va fi elaborat in conformitate Cu  HG 907 / 2016 
privind etapele de elaborare  i  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor de investitii/proiectelor de investitii finan ţ ate din fonduri publice 

Expertiza tehnic ă  va fi elaborat ă  in mod clar ş i va contine informatii complete, astfel 
inek beneficiarul s ă  obtină  datele tehnice ş i economice necesare privind viitoarele lucr ă ri 
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care vor ră spunde cerin ţ elor sale tehnice, econornice ş i tehnologice. Expertiza tehnic ă  va fi 
complet ă  ş i suficient de dark astfel incat s ă  se poat ă  elabora pe baza ei documenta ţ ia in 
fază  D.A.L.I. ş i P.T.E. 

Expertul desemnat in urma achizi ţ iei, va avea obliga ţ ia: 
- de a elabora expertiza tehnic ă  in 3 exemplare in format h ă rtie, en  redactare in 
limba rordan ă  ş i 1 exemplar in format electronic; 
- de a revizui/completa o singur ă  dad documentaţ iile predate, dac ă  este cazul, la 
solicitarea expres ă  a achizitorului,  in  teitiien de 5 zile lucră toare de la solicitarea 
scris ă  a acestuia. 

Prezentul caiet de sarcini stă  la baza intocmirii Expertizei tehnice si  nu  anulează  
obligatiile expertilor tehnici in domeniu privind respectarea legislatiei, normativelor si 
standardelor specific, aplicabile, aflate in vigoare la data intocmirii documentatiei privind 
Expertiza tehnic ă . 

Conditiile tehn  ice  si de calitate, conform prescriptiilor tehnice ş i normativelor din 
legislatia romdnească  cad in sarcina ofertantilor de a le respecta ş i aplica in totalitate. 

6.Criteriul de atribuire 
Pre ţ ul  eel mai scă zut, exprimat in lei, fă ră  TVA. 

7.Garantia de bun ă  executie 

Cuantumul garan ţ iei de bună  execuţ ie este 10% din valoarea contractului far ă  TVA. 
Garantia de bună  execu ţ ie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 
395/2016. 

8. Obligatille Prestatorului 

-Expertul tehnic atestat va  into  cmi documenta ţ ia ţ inând cont de situaţ ia actual ă  a construcţ iei ş i 
va recomanda, prin raportul de expertiz ă  tehnic ă , soluţ ii ş i mă suri care se impun conform 
prevederilor tehnice. 

Prestatorul va elabora documentatia conform legii, respectand condi ţ iile impuse in prezentul 
C ai et de sarcini. 

Personalul de specialitate atestat (expert tehnic) ră spunde de asigurarea cerin ţ elor tehnice ş i 
de calitate conform prescrip ţ iilor tehnice ş i normativelor din legislaţ ia rom ă nească  ş i european ă  
in vigoare. 
- Expertul tehnic atestat elaboreaz ă  Raportul de expertiz ă  tehnic ă  de calitate cuprinz ă nd solutii 
ş i mă suri care se impun pentru fundamentarea tehnic ă  ş i economic ă  a deciziei de intervenţ ie ş i 
cu privire la realizarea lucr ă rilor privind Reabilitarea  i  refune ţ ionalizarea cl ă dirii care face 
obiectul expertiz ă rii. Raportul va fi completat cu plan ş e relevante pentru stadiul construc ţ iei. 
- Expertul tehnic r ă spunde dc asigurarea nivelurilor minime de calitate a documenta ţ iei 
intoemite privind cerin ţ ele impuse conform legii. 
- Proiectul intocmit pe baza raportului de expertiz ă  tehnic ă  de calitate trebuie ins -u.ş it de că tre 
expertul tehnic, din punct de vedere al respect ă rii soluţ iilor si  a  mă surilor 
impuse. 

9. Obligatiile Beneficiarului 

- Beneficiarul are obligaţ ia să  emită  ordinul de incepere pentru serviciul de expertiz ă  tehnic ă  
cc face obiectul prezentului caiet de sarcini dup ă  constituirea garan ţ iei de bună  execuţ ie, in 
conformitate  en  prevederile art.40 din HG nr.395/2016. 
Beneficiarul va pune la dispozi ţ ia prestatorului  once  facilit ăţ i ş i/sau infonnaţ ii de care dispune 
sau la care are acces, solicitate pentru realizarea docurnenta ţ iei care face obiectul prezentului 
caiet de sarcini . 
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De asemenea are obliga ţ ia s ă  recep ţ ioneze documenta ţ ia primită  ş i să  efectueze plata acesteia. 
10.Modul de intoemire 0 de prezentare a ofertei 

Oferta tehnică  va cuprinde o scurt ă  descriere a activităţ ilor cc urmeaz ă  a se efectua de c ă tre 
prestator pentru elaborarea Expertizei Tehnice, ş i va fi inso ţ itd de documentul care certified 
calitatea de expert tehnic de calitate, respectiv legitima ţ ie ş i certificat de atestare valabil, in 
copie conform cu originalul. 

Pentru indeplinirea obliga ţ iilor  cc decurg din obiectul serviciului ce urmeaz ă , a fi prestat, 
persoanele fizice/juridice trebuie s ă  aibă  capacitate tehnicd, respectiv personal de specialitate, 
experţ i tehnici atesta ţ i in domeniu (conform Legii 10/1995, HG nr.925/1995). 
Cerinţ e minime obligatorii: Expert tehnic atestat pentru domeniul A.1, rezisten ţă  ş i stabilitate 
la solicit ă ri statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constnic ţ ii eivile, industriale ş i 
agrozootehnice, cu structur ă  de rezistenţă  din beton armat i zid ă rie. 

Speciali ş tii atestaţ i iş i pot desfăş ura activitatea in una dintre urm ă toarele forme: 
angajaţ i ai unei persoane juridice care are prev ă zute in statut activit ăţ i de verificare sau de 

expertizare tehnic ă  de calitate a construc ţ iilor, cu respectarea prevederilor legale. 
autorizat, ca persoana fizic ă , sd desfăş oare activitatea in mod independent. 

Ofertantul, anterior intocmirii ofertei tehnice ş i pentru o corect ă  informare a sa, va 
vizita obiectivul men ţ ionat singur sau, la cererea sa, impreund cu reprezentantul 
beneficiandui, la o dat ă  prestabilit ă  (eel puţ in 24 ore inainte) 

Oferta financiară  va cuprinde costal serviciului de Expertiz ă  tehnic ă  cu preciz area distinct ă  
a TVA. 

11.VERIFICkRI, RECEPTII 
La predarea Raportului de expertiz ă  tehnic ă  de calitate, se incheie un Proces verbal de 
predare-primire, semnat de c ă tre ambele p ă rţ i. 
Dupd completarea documenta ţ iei (dac ă  este cazul), se va incheia un Proces verbal de tecep ţ ie, 
semnat de ambele p ă rţ i; 
Recep ţ ia serviciului privind expertiza tehnic ă  de calitate se va semna far ă  obiecţiuni in 
condiţ iile in care reprezentantul beneficiarului constatd c ă  au fost respectate obliga ţ iile 
prestatorului ş i termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini. 

12.LISTji LEGISLATIE SI ACTE NORMATIVE: 
La intocmirea documenta ţ iei privind lucr ă tile cc fac obiectul serviciului, se va respecta 
legislaţ ia in vigoare: 
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţ ii, cu modifică rile si complet ă rile ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991, republicat ă , privind autorizarea execut ă rii lucr ă rilor de construc ţ ii; 

H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al documenta ţ illor 
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investi ţ ii finan ţ ate din fonduri publice; 
- HG nr,925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnic ă  de 
calitate a proiectelor, a execu ţ iei lucră rilor si a construc ţ iilor; 
- Non-nativ P13-1963 -privind proiectarea antisei smic ă  a construc ţ iilor 

Normativ P 100-1/2006 — Cod de Proiectare seismic ă  — partea I, Prevederi de proiectare 
pentru cl `Min 
- Normativ P 100-1/2013 — Cod de Proiectare seismicd partea 1, Prevederi de proiectare 
pentru cl ă diri 

Normativ CR6-2013- Cod de Proiectare pentru structuri din zid ă rie 
- Normativ CR 1-13-2012-Cod de Proiectare, Ac ţ iunea vă ntului asupra cl ă dirilor ş i a ahor 
construc ţ ii; 
- Normativ P100-3/2019- Cod de evaluare i proiectare a lucr ă rilor de consolidare cl ă diri 
existente, vulnerabile seismic, Vol 1-Evaluare; 

Nonnativ NP 112-2014- Nonnativ privind proiectarea funda ţ iilor de suprafaţă  
- CR 0-2005 -cod de proiectare- bazele proiect ă rii structurilor in construc ţ ii 
- NP 012-99 
- SR EN 206-112Q02-beton-partea 1 
-STAS 10101/1-2001- Ac ţ iuni in construc ţ ii. Greufăţ i tehnice i ac ţ iuni permanente; 
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- STAS 10101/0/A-7'7- Actiuni in construc ţ ii — clasificarea ş i gruparea ac ţ iunilor pentru 
construc ţ ii civile si industriale; 
- STAS 6054-77 
- NP 082/2004 
- 0.G. nr.20/1994 republicat ă , privind reducerea riscului seismic al construc ţ iilor existente 
norrnele metodologiee dc aplicare; 
- 0.G. 67/1997 privind modificarea  i  completarea 0.0. nr.2011994; 
- Ordin MLPAT-ISCLPUAT nr.3 UN-2.101995-Regulament privind stabilirea categoriei de 
important ă  a constructiilor; 
- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale; 
- Instructiunilor privind activitatea de arhivă  la creatorii  i  deţ ină torii de documente; 
-Normativele privind caracteristicile tehnieo-func ţ ionale ale spaţ iilor ş i echipamentelor de 
depozitare ş i conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici ş i privati de 
arhive, emise de Arhivele Nationale; 

- Alte prevederi legislative pentru servicii de aceasta natur ă . 

13. MODALITAŢ I DE PLATA' 
Plata se va face in termen de 30 de zile de la data inregistră rii facturii fiscale, pe baza 
procesului verbal de recep ţ ie fă ră  obiectiuni. 
Executantul va fi pe deplin r ă spunză tor pentru respectarea normelor de securitate  i  să nă tate in 
muncă  de c ă tre lucră torii proprii in cadrul operatiunilor care se vor destăş ura la amplasamentul 
men ţ ionat, prezentând in acest sens o declara ţ ie pe propria r ă spundere. 

In  vederea prezent ă rii unei oferte corespunz ă toare, adaptate necesit ă tilor din teren, poten ţ ialii 
ofertanti pot vizita amplasamentul, depundnd  hi  acest sens o solicitare scris ă  achizitorului. 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

Into emit,  
Doina  Re sea  
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NOTA DE FUNDA1VIENTARE 
privind alocarea resuselor financiare necesare realizarii obiectivulul de investitii 

„Arnenajare c1Adire arhiv5" 
pentru anul 2022 

1. Necesitatea investitiel; 

Avdnd  în vedere volumul mare de documente care constitaie arlava institatiei, spatial detinut 

in acest moment este insaficient, motiv pentru care se impune klentificarea unci anti endiri cu 

funclia de depozit-arhivd, Cu indeplinirea cerinte!or Ordinalui 217/23,05.1996 al Arhive[or 

Nationale. Pdstrarea si conservarea documentelor trebuie nand intr-o clddire amenajat ă  pentru 

aceast ă  destinatie, astfel inc ă t s ă  asigure conditiile necesare pentru p ă strarea corespunzdtoare a 

documentelor ş i protectia acestora contra agentilor de deteriorare. 

2.0portunitatea investitiei 

Intrucat achizitia salt construirea unei cl ă diri cu aceast ă  destinatie este costisitoare ş i de 

duratd, propunem reabilitarea ş i amenaj area in acest scop a unui imobil aflat in domeniul public 

al judetului Ialomita ş i anume: el ă direa „Club micii godpodari"- Scoala Speciald din Slobozia 

Nouă , judetal Ialomita. Imobilul din strada George Cosbuc nr. 39, cu suprafata constrain de 105 

mp, este campus din term in suprafat ă  de 812,50 mp, ate regim de in ă ltime Darter, aeoDeris tip  

ş arpant ă , cu invelitoare din tabl ă . 

Prin reamenajare se vor propane lacrari de adaptare din punct de vedere al destin.atiei (depozit-

arhiv ă ): modificAri ale scarilor de acces pentru asigurarea fluxului, recompartimentarea spatiilor, 

refacerea sarpantei, dotarea cu utilitati si instalatii specifice acestei destinatii, repararea sau 

refacerea hidroizoiatiilor sari, dup ă  caz, reparatii capitale, inelusiv demoldri. 

Pentru a analiza constnictia din punctul de vedere al capacit ă tilor si stabilit ă tii strueturale 

necesare scopului propus si stabilirea deciziei de interventie la stnictura corpului, precurn si 

oportunitatea realizdrii interventiilor din punct de vedere economic, este neeesaril expertizarea 

tehnic ă  a cl ă dirii. De asemenea, prin expertiz ă  se vii  veritica ş i recomanda solu ţ iile tehnice 



pentru respectarea conditlilor impuse de normativele privind caracteristicile telmico-functionale 

ale  spgillor  i  echipamentelor de depozitare ş i conservare a arhivelor aflate in administrarca 

crea.tonlor publici si privati de arliivd. 

3, Propuneri 

Pcntru realizarea acestor obiective propunem includerea  în  Programul de investitil pentru and 

2022, Anexa B-Ate  clieltuieli de investitii, a obiectivului de investitii „Amenajare cl[dire 

arhivă .„ a sumei de 155  mu i lei, astfel: 

- ExpertizA tel-inic ă  a imobilului : 35  mu  i lei. 

Documentatie D.A.L.I, studii de term, documentatii pentni obtinere certificat de urbanism, 

documentatii obtinere avize/acorduri/autorizatii, documentatie demolare: 120 mil lei 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

intocmit, 
Doina Rosca 
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