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Nota privind criteriile de calificare si selectie a ofertelor 
 

1. Procedura aplicata 
  Achizitie  directa  din catalogul electronic SICAP, conf. Art.7,alin.(5) din legea  nr.98/2016, in 
baza unui contract: „Reparatii capitala centrala termica proprie”;  Cod CPV-45259300-0 Lucrari de 
reparare si intretinere a centralelor  termice,  
   

 
2. Criteriul de atribuire al contractului 

Criteriul de atribuire-pretul cel mai scazut 
 

3. Criterii de calificare 
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59  si  art.60 din legea 98/2016 – 

Formular  1. 
b) Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre subcontractanti si 

specializarea acestora-Formularul 2. 
c) Informatii generale –Formularul 3. 
d) Formular oferta-Formular 4. 
e) Declarati pe proprie raspundere –Formularul 5. 
f) Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu legea 

Legea26/1990, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul 
de activitate, care face obiectul achizitiei. 

g) Ofertantul trebuie sa detina autorizatie emisa de catre ISCIR, conform PT C9/2010, pentru 
Instalare,Montare,reparara Cazane de apa clada cu puteri >400kW. 

h) Oferta tehnica , va fi prezentata conform deviz –Formular 6, Formular 7. 
 
  Pentru a putea participa la procedura de achizitie directa, ofertantul trebuie sa fie inregistrat in 
SICAP (achizitia va fi realizata in final prin intermediul SICAP). 
  Ofertele se vor depune fizic la adresa contractantului: Deva,str. Ghe. Baritiu,nr.2,jud. Hunedoara; 
sau la adresa de e-mail:lpedsdd@yahoo.com, pina la data 04.08.2020 . 
   
     INTOCMIT   

 
SIMON STEFAN 
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CAIET DE SARCINI 
 
 

1. GENERALITĂŢI 
 

 
Colegiul National pedagogic „ REGINA MARIA” Deva,str. Gheorghe Baritiu ,nr.2,jud. 
Hunedoara,in conformitate cu prevederile legii 98/2016 si a HG395/2016, organizeaza 
procedura de achizitie directa, prin publicarea anuntului pe site-ul  www.infopedadeva.ro , 
pentru : „Reparatii capitala centrala termica proprie”. 
 

2. Obiectul achizitiei: 
 

            Incheierea unui contract  de furnizare  echipamente si servicii, pentru „Reparatii capitala 
centrala termica proprie” . 
 

Lucrarea constă în următoarele: 
- intocmire proiect tehnic de specialitate , montare cazan si racordare cu  cel de al doilea , 

existent, monatrea unui schimbator de caldura in placi si a unui acumulator de apa calda 
menajera. 

- viza proiect :RADTI, MLPAT 
- demontare cazan existent 
- montare cazan pentru încălzire cu apă caldă 90/700C ,698kW 
- montare acumulator ACM 1000litri 
- inlocuire si montare pompe noi 
- instalaţia din centrala termică, montată aparent, din ţeavă neagra si teava PP-R,  izolată 

termic cu tuburi din spumă poliuretanică. 
- armături de închidere, echilibrare, golire şi aerisire. 
- suporţi pentru conductele orizontale, din profile metalice sau brăţări, bride sau coliere la 

restul conductelor. 
 

 
 

                  3.Locul de furnizare si montare: Deva,str. Gheorghe Baritiu ,nr.2,jud. 
Hunedoara 

 
4. Valoarea estimata a achizitiei:   151000 lei 

 
 

5. Criteriul de selectie a ofertelor: pretul cel mai scazut 
 

6. Perioada de livare si monatre echipamente : maxim 90 zile de la data 
semnarii contractului , intre parti. 

 
7. Cerinte tehnice 



 
  Principalele utilaje 

 

 Un cazan pentru încălzire cu apă caldă 90/700C, putere 698 kW, echipat cu arzator 
pe combustibil gaze naturale  

 Schimbator de caldura 200kW  

 Doua pompe simple circulatie agent termic, circuit încălzire (una in functiune/una de 
rezerva)  

 Doua pompe circulatie agent termic, ridicare temperatura pe retur cazan 

 O pompa circulatie agent termic primar SCP 

 O pompa circulatie ACM secundar SCP 

 O pompa recirculare ACM 

 Un acumulator ACM 1000litri 

 Un vas de expansiune 400litri (cazan care se pastreaza) 

 Un vas de expansiune 600litri (cazan care se inlocuieste) 
 

Operaţii pregătitoare 
 

 predarea amplasamentului; 

 examinarea proiectului de execuţie şi confruntarea cu situaţia reală existentă; 

 executarea golurilor (neconcordanţele faţă de proiect se aduc la cunoştinţa proiectantului 
pentru soluţionare);  

 se vor verifica cotele de amplasare ale utilajelor, care trebuie să fie perfect orizontale şi la 
dimensiunile prevăzute în proiect la fel şi golurile prevăzute prin diverse structuri ale C.T. 

 trasarea instalaţiei şi corelarea cu celelalte instalaţii (sanitare, electrice) 
 

Operaţii de confecţionare şi montare 
 

Instalaţii interioare de încălzire: 

 prefabricarea tronsoanelor de conducte din teva neagra si PP-R; 

 montarea provizorie a suporţilor pentru conducte; 

 definitivarea fixării conductelor şi a suporţilor; 

 spălarea cu apă potabilă a instalaţiei; 

 efectuarea probei de presiune la rece; 

 efectuarea probei la cald şi reglajul instalaţiei; 

 efectuarea lucrărilor de grunduiri, vopsiri sau izolaţii termice; 

 proba de eficacitate a instalaţiei. 
Instalaţiile din centrala termică se vor monta în următoarea ordine: 

 Cazan pentru încălzire cu apă caldă – 1 buc.; 

 Arzator combustibil gaze naturale  – 1 buc.; 

 Acumulator agent termic – 1 buc 

 Schimbator de caldura in placi – 1 buc 

 Pompe de circulaţie agent termic (ridicare temperatura pe retur cazan) – 7 buc.; 

 Tubulatură colector evacuare gaze arse; 

 Supape de siguranta, aparate de măsură şi control. 
 

Execuţia instalaţiei termomecanice şi AMCR 
 

După montarea definitivă pe poziţie a utilajelor se va proceda la trasarea poziţiei reţelelor 
interioare şi montarea lor, după cum urmează: 

 conductele de la cazan până la colectorul comun 

 montarea tubulaturii de evacuare gaze arse 

 efectuarea probei de presiune la rece, la presiunea şi timpul prevăzut în normativ. Cu această 



ocazie, se vor încheia procese verbale 

 efectuarea probei la cald şi reglajul instalaţiei 

 efectuarea lucrărilor de grunduire, vopsitorii şi izolaţii termice la toate conductele din centrala 
termică 

Conductele se vor izola cu tuburi din spumă poliuretanică de 9 mm grosime. 
 

Operaţii de protejare a lucrărilor 
 

Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii murdăriei în conducte, 
armături şi corpuri de încălzire şi pentru preîntâmpinarea deteriorării instalaţiei. Utilajele se vor 
manevra astfel ca să nu sufere deformări fizice. Se vor astupa cu dopuri din material plastic 
toate orificiile prin care ar putea pătrunde corpuri străine. 

 
Verificarea materialelor 

 
 La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic şi 
calitativ prevederilor proiectului. 
 Înaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatajele se vor supune unui control cu ochiul 
liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi 
calitativ (deformări sau blocări la aparataje, starea filetelor, a flanşelor, funcţionarea armăturii, 
ştuţuri deformate sau lipsă, etc.) se vor remedia defecţiunile respective sau se vor înlocui 
aparatele şi materialele ce nu pot fi aduse în stare corespunzătoare prin remediere. 
 La aparatele de măsură şi control, montate de către executantul instalaţiei de încălzire, se va 
verifica existenţa sigiliului şi a buletinului de verificare emis de metrologie. 

 
 

Montarea conductelor 
 
 La racordarea ţevilor cu diametre diferite se va asigura: 

 continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontală prin care circulă 
apă sau condensat 

 continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal 

 coaxialitatea conductelor verticale, pentru orice agent termic 
Ţevile sudate longitudinal se vor poza cu sudura orientată spre elementele de construcţie. 
 

Montarea armăturilor 
 

 La montarea armăturilor cu flanşe se va asigura paralelismul între flanşele conductelor şi cele 
ale armăturilor. 

 
ABATERI ADMISE 

 
Conform Normativ I 13-02 şi C 56/02 caiet  XXVII. 
 

VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI 
 

Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor. 
Pe parcursul executării lucrărilor, verificărilor de calitate se efectuează de către conducătorul 

tehnic al lucrării şi de către controlorii tehnici din centrul compartimentului CTC al întreprinderii de 
execuţie. 

Pentru instalaţiile care se ascund, verificarea calităţii se efectuează conform instrucţiunilor 
pentru lucrări ascunse şi condiţiilor de la pct.4 şi 3 de mai jos. 

Toate aparatele, materialele şi prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt 
conform prevederilor din proiect dacă au fost livrate cu certificate de calitate şi dacă în cursul 
depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. În toate cazurile în care prescripţiile tehnice 



specifice prevăd, se vor efectua şi probe directe pe şantier (de exemplu: probe de etanşeitate la 
armături, etc.). 

În timpul probelor se verifică vizual, în prezenţa maistrului, etanşeitatea realizată la niplare, 
eventualele deficienţe remediindu-se, după care corpul de radiator se probează din nou. 

Toate aparatele şi piesele vor fi examinate de şeful de echipă înainte de montare, luând 
măsuri de curăţire a eventualelor murdării, resturi de materiale sau uleiuri. 

Părţile din instalaţia de încălzire prefabricate sau preuzinate în atelierele specializate, vor fi 
supuse la sosirea pe şantier la o verificare a calităţii şi corespondenţei lor cu proiectul, verificare ce 
se va face de către maistru, folosindu-se de şubler, metru, echer, etc. 

Înaintea de începerea lucrărilor de instalaţii sau a unor părţi din acestea, conducătorul tehnic 
al lucrării trebuie să verifice ca fundaţiile, eşafodajele, etc. prevăzute, precum şi  golurile necesare 
dacă au fost executate în bune condiţii din punct de vedere al calităţii dimensiunilor şi poziţiilor. 

 
Verificări de efectuat pe faze de lucrări. 
Lucrările de instalaţii de încălzire centrală vor fi verificate şi probate pe părţi din instalaţie, 

înainte de finisarea elementelor construcţiei, în următoarele cazuri: 

 la încheierea unor faze de lucrări sau atunci când programul impune acesta 

 după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau funcţiona independent 

 după executarea părţilor de instalaţie care se montează în canale nevizitabile, în şanţuri în 
pereţi sau planşee sau care se înglobează în elementele construcţiei, înainte de închiderea 
sau de înglobarea lor în elementele respective. 
Verificările şi probele pe părţi din instalaţie se execută conform prevederilor proiectului şi a 

prescripţiilor tehnice în vigoare (normativul I 13-02), cu participarea delegatului beneficiarului iar 
rezultatele lor se consemnează în registrul de procese verbale. 

 Se va verifica la faţa locului corespondenţa execuţiei cu prevederile proiectului şi ale 
prescripţiilor tehnice aferente, în ceea ce priveşte amplasamentul, traseul, caracteristicile şi 
dimensiunile diferitelor părţi ale instalaţiei, reţelele de distribuţie şi elementele aferente lor, 
coloanele, legăturile la corpurile de încălzire, corpurile de încălzire, etc.). 

 Asupra corpurilor de încălzire montate în instalaţie se fac următoarele verificări de către un 
reprezentant al beneficiarului, un reprezentant al conducerii şantierului şi şeful de echipă.: 

 corespondenţa cu proiectul în ceea ce priveşte tipul de corp de încălzire, mărimea lui, cotele 
de montaj 

 orizontabilitatea şi planeitatea lor (cu nivele cu bulă de aer şi cu metrul) 

 rigiditatea fixării în elementele de construcţie 

 dacă armăturile montate sunt vizibile şi uşor accesibile şi dacă se încheie şi se deschid bine. 
La conducte, principalele verificări au ca obiect: 
Înainte de vopsire, izolare termică şi mascare: 

 executarea corectă a îmbinărilor, sudurilor şi îndoirilor controlul făcându-se cu ochiul liber 

 buna fixare a conductelor în brăţări, console şi alte dispozitive de susţinere, respectând 
sensul şi valoarea pantei prescrise în proiect, verificarea pantei se va face cu o nivelă cu bulă 
de aer având lungimea de minimum 70cm 

 amplasarea corectă a compensatoarelor de dilatare şi a punctelor fixe 

 paralelismul coloanelor aparente cu suprafeţele finite ale pereţilor pe lângă care sunt montate  

 respectarea poziţiei reciproce corecte a conductelor montate în plasă (cele de apă caldă şi 
abur-dedesubt, la mijloc conductele electrice şi deasupra cele de gaze) 

 existenţa ţevilor de protecţie la trecerea conductelor prin planşee sau pereţi şi realizarea 
corectă a spaţiului dintre ţevile de protecţie şi conducte 

 amplasarea corectă a dispozitivelor de golire şi a celor de aerisire. 
După ce conductele sunt izolate termic, se verifică vizual şi cu instrumente de măsură 
următoarele: 

 dacă executarea izolaţiei termice s-a făcut în conformitate cu prevederile proiectului 

 dacă materialele termoizolatoare s-au aplicat corect pe feţele de izolat (grunduirea 
conductelor şi grosimea izolaţiei) se admite o abatere de 10% la grosimea izolaţiei. 



Instalaţia de încălzire centrală se verifică la etanşeitatea şi circulaţia fluidului prin probe la 
rece şi la cald. 
 
Proba de presiune la rece. 
Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulică la temperatura ambiantă a 

rezistenţei şi etanşeităţii elementelor instalaţiei. 
Proba de presiune la rece se poate executa pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, 

acestea din urmă rămânând obligatorie şi în cazul în care s-au executat probe de părţi din instalaţie. 
Probele la rece, pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, se vor executa în prezenţa 

conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului iar executarea lor se va consemna în 
procese verbale. 

Proba la rece se execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsitorii, izolări termice, 
etc.) de închiderea lor în canale nevizitabile sau în şanţuri în pereţi sau planşee, de înglobarea lor 
în elemente de construcţie şi de finisarea acestora. Proba se va executa în perioade de timp cu 
temperaturi ambiante mai mari de +5 grade C. 

În vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completă a tuturor armăturilor 
de deschidere şi reglaj, închiderea conductelor de legături la vasul de expansiune deschis, reglarea 
armăturilor de siguranţă de la cazane şi de la vasul de expansiune închis în concordanţă cu 
presiunea de probă, verificarea punctelor de racordare a instalaţiei la conducta de apă potabilă şi la 
pompa de presiune. 

Înainte de proba de presiune la rece instalaţia va fi spălată cu apă potabilă. Spălarea 
instalaţiei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalaţiei la conducta de apă potabilă, 
umplerea instalaţiei, racordarea conductei de întoarcere a instalaţiei la jgheabul de golire la 
canalizare şi menţinerea instalaţiei sub jet continuu până când apa golită din instalaţie nu se mai 
observă impurităţi (nămol, nisip, etc.). operaţia se repetă cu schimbarea sensului de circulaţie a 
apei. 

Presiunea de probă se va determina în funcţie de presiunea maximă de regim şi de model 
de execuţie a instalaţiei astfel: 

 odată şi jumătate presiunea maximă de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile 
montate aparent şi la cele mascate sub finisaje uzuale 

 dublul presiunii de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile ce au părţi care se 
maschează sub finisaje desosebite. 
Verificarea comportării instalaţiei la proba la rece poate fi începută imediat după punerea ei 

sub presiune, prin controlul rezistenţei şi etanşeităţii tuturor îmbinărilor. La îmbinările sudate 
controlul se face prin ciocănire, iar la restul îmbinărilor prin examinarea cu ochiul liber. 

Măsurarea presiunii de probă va începe după cel puţin 3 ore de la punerea sub presiune şi 
se va face cu un manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1.6, prin 
citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei, 
manometrul nu a indicat variaţii de presiune şi dacă la instalaţie nu se constată fisuri, crăpături sau 
scurgeri de apă la îmbinări şi presgarnituri. În cazul constatării unor scăderi de presiune sau a 
defecţiunilor enumerate mai sus, se va proceda la remedierea acestora şi se va repeta proba. 

 
Proba la cald. 
Proba la cald are drept scop verificrea etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor 

instalaţiei de dilatare şi contractare şi a circulaţiei agentului încălzitor. La centralele termice proba 
la cald va cuprinde în mod obligatoriu verificarea randamentului de funcţionare al cazanelor, care 
va trebui să corespundă datelor indicate în cartea tehnică a fiecărui cazan. 

Proba la cald se va executa la toate instalaţiile de încălzire indiferent de agentul utilizat, pe 
întreaga staţie sau pe părţi din instalaţie care pot fi puse în funcţiune separat. 

Proba la cald se va efectua în prezenţa conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului 
beneficiarului, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal.  

Proba la cald se va efectua înaintea finisării (vopsirii izolaţiei), mascării sau închiderii 
elementelor instalţiilor în canale nevizitabile sau în şanţuri, în pereţi sau planşee, cu excepţia 
elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentinele şi conductele instalaţiilor de 



încălzire prin radiaţie prin pardoseală, pereţi sau tavane), dar numai după închiderea completă a 
clădirii şi după efectuarea probei la rece. 

Odată cu proba la cald se va efectua şi reglajul instalaţiei. Robinetele cu dublu reglaj de la 
corpurile de încălzire vor fi poziţionate la treptele de reglaj prevăzute în proiect, reglajul secundar 
fiind deschis la maxim. 

La instalaţiile cu apă se va controla debitul pe conducta de racordare a instalaţiei la reţeaua 
interioară, cu ajutorul dispozitivelor montate în acest scop în proiect (contoare de căldură, etc.) 
efectuându-se reglajul corespunzător. 

Proba la cald comportă două faze: 
Faza I – După ce apa a atins în instalaţie nivelul corect, se ridică temperatura ei la 50 grade 

C şi se menţine aceasta în limitele unei variaţii de +5 grade C. Dacă instalaţia este cu circulaţie prin 
pompe, acestea se vor pune în funcţiune. 

După două ore de funcţionare se va face un control atent la toate corpurile de încălzire, 
constatând cu mâna sau cu un termometru de contact gradul de încălzire (temperatura) la partea 
superioară şi la partea inferioară a corpului de încălzire. Diferenţa mai mare de 5 grade C (între 
corpurile de încălzire nu se admite). 

Acelaşi control se va efectua şi la conducte (în special la coloane). 
Lipsa de uniformitate a încălzirii se va corect prin robinetele de reglaj. 
La instalaţiile cu pompe de circulaţie, se va controla cu ajutorul a două manometre montate 

unul pe racordul de intrare, celălalt pe racordul de ieşire al pompei, dacă aceasta dezvoltă presiune 
necesară. 

La instalaţiile cu vase de expansiune închise se va verifica de asemenea dacă presiunile 
date de pompe nu depăşesc presiunile admise pentru funcţionare. 

Faza a-II-a: Se ridică temperatura agentului termic la valoarea nominală (în limitele a +5 
grade C). 

1. se verifică dacă nu apar pierderi de apă la îmbinări corpuri de încălzire şi armături 
2. se controlează dacă dilatările se produc în sensul prevăzut în proiect, dacă ele sunt preluate 

în bune condiţii, astfel încât să nu apară neetanşeităţi iar punctele fixe să nu sufere deplasări 
3. se verifică dacă se poate face o bună aerisire a instalaţiei 
4. în timpul funcţionării se urmăreşte cum lucrează pompele motoarelor electrice, cuplajele 

dintre ele şi cum se comportă armăturile 
5. la răcirea instalaţiei se va examina din nou toată instalaţia spre a se controla etanşeitatea. 

 
Verificări de efectuat la recepţia preliminară 

 Recepţia preliminară a instalaţiilor de încălzire centrală constă din efectuarea verificărilor 
scriptice şi fizice şi a măsurătorilor necesare pentru a constata dacă lucrările s-au executat conform 
proiectelor modificărilor aprobate, precum şi dacă au fost îndeplinite condiţiile tehnice. 
 Verificarea scriptică se face pe baza următoarelor documentaţii: 

a) proiectele definitive însoţite de memoriul justificativ cu toate modificările introduse la 
montaj, cu justificarea acestora (aviz proiectant, nota de comandă sau aviz beneficiar); 

b) certificatele de calitate eliberate de întreprinderile producătoare privind încercarea la 
etanşeitate şi rezistenţa la presiune a cazanelor, schimbătoarelor de căldură cu sau fără 
acumulare precum şi a altor recipiente sub presiune; 

c) certificatele de calitate ale pompelor, injectoarelor, etc., eliberate de producător; 
d) procesele verbale cu verificările făcute la cazanele, aparatele sau agregatele asamblate 

pe şantier; 
e) procesele verbale conţinând rezultatele încercărilor asupra elementelor de instalaţie 

înglobate în construcţie (conducte amplasate în pardoseli, coloane şi legături la corpurile 
de încălzire amplasate în pereţi sau sub pardoseli); 

f) procesele verbale de la probele de presiune la rece şi la cald ale instalaţiei şi ale operaţiei 
de reglaj a instalaţiei; 

g) alte procese verbale încheiate cu prilejul verificărilor pe faze de lucru (de la rt.3.1-3.2 şi 
3.3); 

h) instrucţiuni de funcţionare şi schema instalaţiei; 



i) certificatele de calitate ale altor aparate şi materiale, precum şi procesele verbale de 
recepţie a sudurilor, la cererea beneficiarului, în cazul când proiectul cere condiţii tehnice 
speciale. 

Verificarea fizică se face la recepţia instalaţiilor de încălzire interioară şi exterioară constă 
dintr-o examinare generală a execuţiei lucrărilor tehnice aferente, controlându-se prin sondaj 
lucrările la care nu există proces-verbal de constatare a calităţii lor şi la cerere, cele care au făcut 
obiectul unor verificări pe faze. 
 Se va verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de aspect şi calitate a execuţiei, precum şi a 
condiţiilor de funcţionare. 
 Se efectuează probe de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în 
încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi 
numai după ce toată clădirea a fost terminată. 
 Pentru ca verificarea să fie cât mai concludentă, se va alege o perioadă rece, când solicitarea 
instalaţiei se aproprie cât mai mult de capacitatea ei maximă. La orice caz temperaturile exterioare 
în momentul efectuării acestei probe trebuie să fie sub 0 grade C şi valoarea lor medie zilnică în 
timpul probei să nu varieze cu mai mult de + - 3 grade C faţă de temperatura exterioară medie a 
celor două zile precedente. În cazul când condiţiile de mai sus nu sunt realizabile, recepţia instalaţiei 
de încălzire se face fără această probă care se amână în perioada de garanţie a instalaţiei. 
 Proba de eficacitatea a instalaţiei de încălzire centrală se face astfel: 

 se încălzeşte clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei iar în ultimele 48 de ore înaintea probei 
agentului termic se reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de  + - 2 grade C; 

 pe timpul probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise; 

 se citesc temperaturile interioare din încăperi cu ajutorul unor termometre montate în mijlocul  
încăperii la o înălţime de 0,75m de la pardoseală, în cazul încăperilor cu deschidere mai mare 
de 10m citirile se vor face pe zone cvasipătrate cu suprafeţe de maximum 100mp, tot la înălţimea 
de 0,75; 

 dacă clădirea este expusă însoririi se vor lua în consideraţie numai citirile de temperaturi 
efectuate între orele 7-11; 

 pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomandă alegerea de termometre cu gradaţii 
corespunzătoare şi anume: 
a) pentru temperaturi exterioare 1/5 grade C; 
b) pentru temperaturi interioare 1/5 grade C; 
c) pentru temperaturile agentului termic ½ grade C. 

Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire iar în timpul măsurătorilor ele vor fi 
ferite de influenţe perturbatorii (curenţi de aer, radiaţii termice, căldură umană, etc.). 

Încăperile în care se va măsura temperatura interioară vor fi: 

 la parter: încăperile de colţ şi cele alăturate intrărilor neîncălzite în mod obligatoriu, de asemenea 
alte camere după apreciere; 

 la ultimul nivel: încăperile de colţ în mod obligatoriu şi alte încăperi după apreciere; 

 la nivelele intermediare camerele dorite de comisie însă cel puţin 10% din numărul lor. 
La clădirile cu multe etaje se va asigura ca să se facă cel puţin câte o măsurătoare la fiecare 
nivel. 
Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfăcătoare, dacă temperaturile 

aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -1 grad C până la +2 grade C, în 
clădirile civile şi de la -2 grade C la  +3 grade C în încăperile de producţie şi dacă viteza aerului din 
încăpere satisface prevederile din prescripţiile de protecţie a muncii. 

 
Măsuri de protecţia muncii şi PSI 
 
Lucrările de execuţie se vor realiza ţinându-se seama de anumite normative si reglementări 

tehnice în construcţii şi instalaţii şi anume: 
A. P 118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor; 
B.  I 13/1/2002 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala; 
C.  GP 060/2000 Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de incălzire perimetrală la clădiri. 



D. Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile 
aferente, publicate în Ordinul Nr. 166/2010 

E.  Norme generale de apărare contra incendiilor, emise cu Ordinul Nr. 163/2007 
De asemenea în toate etapele de proiectare şi executare a instalaţiilor de încălzire, se vor 

respecta prevederile referitoare la protecţia, siguranţa şi igiena muncii, precum: 

 Legea 307/2006, privind apărarea contra incendiilor; 

 Norme generale de protecţia muncii; 

 P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Instalaţii de stingere; 
 
Recepţia lucrărilor 
 
Recepţia lucrărilor se va face conform prevederilor următoarelor legi si norme: 
-Legea calităţii construcţiilor 
-Normativ pentru efectuarea verificării calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente, indicativ C 9 
-Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice si pneumatice la recipiente,   
 I- 25 -Regulament de recepţie al lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora nr. 

273/1994 
- Normativ I 13-94 

 

 

8. Ofertantul are posibilitatea de a vizita amplasamentul, in vederea 
intocmirii ofertei. 

 
 

9. Garantii: lucrarea va beneficia de o perioada de  garantie, de 24 luni, de la 
data predarii lucrarii. 

 

 

 

 

 
       INTOCMIT  
 

SIMON STEFAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARE 
 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR  1 
........................................... 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice 
 

Subsemnatul .............................. reprezentant împuternicit al  ......................, în calitate de 
ofertant, la procedura de achiziţie publică directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Reparatii capitala centrala termica proprie”;    si cod CPV Cod CPV-45259300-0 

Lucrari de reparare si intretinere a centralelor  termice , la data de 28.07.2020, organizată de 
Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”-Deva   pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict 

de interese cu autoritatea contractantă Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”-Deva . 
 

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
 
Reguli de evitare a conflictului de interese 
 
”ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 
numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care 
pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 
alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 
independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  

 
ART. 60 
   (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 
la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 
exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 
află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 



inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
   (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.   

 
 
Data completării ....................... 
 

 
Operator economic, 
............................... 

 
 
 
 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR 2 

........................ 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND  

PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI 

SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al   ...................., cu sediul in  localitate .........................  în 

calitate de ofertant. declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..................                                                             

 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract 

ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnătură 

1    

2    

 

 

Data completării ..................... 

 

 

Operator economic, 

.......................... 

 

 

 

 

 (semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR 3 

............................................ 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: ...............  

2. Codul fiscal: ..............  

3. Adresa sediului central: .........................    

4. Telefon: .................  

Fax: ...................  

E-mail: ....................  

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ..................  

6. *Obiectul de activitate, pe domenii: ................ 

7. Cont Trezorerie: ........................ 

 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare. 

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect în măsură 

să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.  

 

 

 

Data completării .......................... 

 

 

Operator economic, 

................................  

 

 

 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR 4 

.......................................... 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .........................  

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ................. ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

furnizăm ........................ , pentru suma de  ............... lei (suma in litere) , platibilă după receptia produselor 

la care se adaugă TVA în valoare de  .................... lei (suma in litere). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termenul 

precizat în ofertă. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90  zile,  respectiv până la data de 

.............. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Precizăm că, alături de oferta de bază: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

|  | depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

|   | nu depunem ofertă alternativă. 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

 

Data completării ..................  

 

 

 

Operator economic, 

...............................  

 

 

 

 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                            FORMULAR 5 

............................................ 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul, ................... reprezentant legal al   .................., cu sediul in  .............................,  în calitate 

de ofertant la procedura de achiziţie publică directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având 

ca obiect - „Reparatii capitala centrala termica proprie” si Cod CPV-45259300-0 Lucrari de reparare 
si intretinere a centralelor  termice, organizată de Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”-Deva, 
prin prezenta declar pe propria răspundere că oferta depusă pentru obiectivul mai sus menţionat, respectă toate 

cerinţele şi condiţiile precizate în ANUNŢ-ACHIZIŢIE DIRECTĂ şi Caietul de sarcini transmise de 

autoritatea contractantă.  

 

 

 

Data completării ................ 

 

 

 

 

Operator economic, 

.......................... 

 

 

 

 

  

 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                      FORMULAR 6 
 

Nr 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA 

lei lei lei  

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea de avize       

1.1 
Taxe pentru obtinerea autorizatiei de 

constructie       

TOTAL CAPITOLUL 1       

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru proiectare  si 

asistenta tehnica       

2.1. Proiect instalare centrala termica       

2.2. 
Viza RADTI Proiect instalare centrala 
termica       

2.3. 
Viza MLPAT Proiect instalare centrala 
termica       

2.4. Asistenta  tehnica       

TOTAL CAPITOLUL 2       
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru   investitia de 

baza       

3.1. Reparatie C.T.       

3.2. Racordare cos de fum       

3.3. 
Realizare racordare cazan instalatie 
utilizare gaze naturale       

TOTAL CAPITOLUL 3       

CAPITOLUL 4  Alte cheltuieli       

4.1. Organizare santier       

4.2. Cheltuieli diverse si neprevazute       

TOTAL CAPITOLUL 4       

CAPITOLUL 5 Cheltuieli pentru probe tehnologice si 
teste si predare la beneficiar       

5.1. Pregatirea personalului pentru exploatare       

5.2. Probe tehnologice si teste       

5.3. Autorizarea functionarii       

TOTAL CAPITOLUL 5       

TOTAL GENERAL       

 

 

 

Ofertant 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                FORMULAR 7 
 

 

 

Nr 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fara 
TVA TVA 

Valoare 
inclusiv TVA 

lei lei lei  

1 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1 Lucrari de constructii       

1.1     

1.2.     

TOTAL CAPITOLUL 1    

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru procurare materiale 

necesare reparatie C.T.       

2.1.     

2.2.     

2.3.     

2.4.     

2.5.     

2.6.     

2.7.     

TOTAL CAPITOLUL 2    

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru  montaj in C.T.       

3.1.     

3.2.     

3.3.     

3.4.     

3.5.     

TOTAL CAPITOLUL 3    

TOTAL GENERAL    

 

 

Ofertant 
 


