
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

CAIETUL DE SARCINI
(achizitia unui ș imobil pentru centrul de informare i consiliere 

in cadrul proiectului “IMPREUNA PENTRU UN INCEUT SIGUR!”, POSDRU/96/6.2/S/63444)
  

A. Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului ce se doreşte a fi achiziţionat
1) Imobilul să fie situat în municipiul Cluj-Napoca, de preferinţă în zona centrală sau semicentral șă (poate fi i în
cartiere, dar obligatoriu în apropierea staţiilor pentru mijloacele de transport în comun – distanţa maximă 200 m);
2)  țSuprafa a desfăurată: 250 mp – 350 mp;
3)  țSuprafa a utilă necesară pentru birouri, țsală şedinţe, spa ii ț pentru activită i cu publicul, arhiva curentă şi alte
facilităţi să fie cuprinsă între 75% şi 85% din suprafaţa desfăşurată;
4) Casă cu curte, clădire individualizată sau corp de clădire cu intrare separată, cel puţin 40% din suprafaţa
desfăşurată să fie la parter;
5)  țSă existe rampă de acces pentru persoanele cu disabilită i motorii, cu unghiul de inclinar conform normativelor
în vigoare;
6) Imobilul să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate, într -un termen cât mai scurt, la solicitarea

țautorită ii contractante pentru birouri, pentru lucrul cu publicul, sală de şedinţe la parter (minimum 25 persoane),
magazie şi spaţii de arhivare, ț țaccesibilită ile pentru persoanele cu disabilită i motorii, fără să afecteze structura de
rezistenţă a clădirii.
7) Holurile să asigure o buna deplasare a personalului în clădire;
8)  ș ț ț ș ș țU ile pentru spa iile de la parter, cel pu in o parte (u a de la intrare, 2 birouri, 1 sala de edin e, 1 grup social

țadaptat) să fie astfel dimensionate încât să permită accesul persoanelor cu dizabilită i motorii (în cărucior);
9) Să  existe lumină naturală  corespunzătoare  muncii  de birou;  lumina artificială  să  îndeplinească parametrii
necesari pentru condiţiile de muncă la birou  in conformitate cu normele europene:
a) -luminozitate pentru birouri minim 500 lucsi/mp;
b) -luminozitate pentru coridoare, grupuri sanitare, arhiva, spatii de depozitare minim 200 lucsi/mp;
10) Să dispună de parcare proprie pentru minimum trei autoturisme.
11) Imobilul să fie finalizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior şi interior;
12) Să existe minim 2 grupuri sanitare:
a) unul pentru personalul propriu;
b) unul pentru 3 categorii de beneficiari: ( 3 compartimentări distincte:  una pentru bărbaţi, una pentru femei

țşi una adaptată pentru persoanele cu disabilită i);
13) Să fie racordat la reţelele de energie electrică, apă, canalizare,  telefonie, să fie dotat  cu centrală termică
proprie cu combustibil gazos sau cu sistem de climatizare.

B. Documentele pentru calificarea ofertanţilor

În vederea calificării, ofertanţii depun obligatoriu următoarele documente:
B.1.P  entru persoanele juridice:  
• actul de proprietate asupra imobilului ofertat şi dovada că acesta nu este grevat de ipotecă sau purtător de
alte obligaţii - copie;
• extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
• aprobarea  de  înstrăinare  a  imobilului,  dată  de  organele  abilitate,  după  caz,  adunarea  generala  a
acţionarilor, consiliul de administraţie;
• adeverinta-tip Asociatia de Proprietari - atesta plata la zi a datoriilor, este obligatorie vizarea acesteia de
catre primarie (daca este cazul); 
• certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
• certificat  eliberat  de  către  organele  abilitate  care  să  ateste  plata  obligaţiilor  către  bugetul  general
consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
• dovada  privind  plata  taxelor  şi  impozitelor  la  data  întocmirii  ofertei  pentru  imobilul  ofertat  şi  dovada
înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;
• declaraţie  pe  propria  răspundere  că imobilul  şi  terenul  nu  sunt  ocupate  de  alte  persoane,  firme sau
materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
• declaraţie  pe  propria  răspundere  că imobilul  şi  terenul  nu  au  facut  obiectul  unor  finantari  din  fonduri
europene sau publice in ultimii 10 ani;
• schiţe cadastrale;
• poze cu exteriorul si interiorul imobilului.

B.2. P  entru persoanele fizice:  
• actul de proprietate asupra imobilului ofertat şi dovada că acesta nu este grevat de ipotecă sau purtător de
alte obligaţii – copie;
•  actul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei - copie;
• extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
• adeverinta-tip Asociatia de Proprietari - atesta plata la zi a datoriilor, este obligatorie vizarea acesteia de
catre primarie (daca este cazul); 
• dovada  privind  plata  taxelor  şi  impozitelor  la  data  întocmirii  ofertei  pentru  imobilul  ofertat  şi  dovada
înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;



• declaraţie pe propria răspundere că imobilul şi terenul nu sunt ocupate de alte persoane, firme sau bunuri
materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
• declaraţie  pe  propria  răspundere  că imobilul  şi  terenul  nu  au  facut  obiectul  unor  finantari  din  fonduri
europene sau publice in ultimii 10 ani;
• schiţe cadastrale;
• poze cu exteriorul si interiorul imobilului.

C. Întocmirea ofertei

C.1. Propunerea tehnica va fi elaborata în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi informaţii referitoare
la:
a) zona de amplasare a imobilului şi adresa exactă a acestuia;
b) situaţia privind compartimentarea imobilului (birouri: ___ mp, sa ș ț țla de edin e ____mp,  spa ii de arhivare:
____ mp, spatii de lucru cu publicul: ____ mp, căi de acces_____mp, etc…), suprafaţa construită, suprafaţa utilă
şi suprafaţa desfăşurata;
c) suprafaţa terenului aferent imobilului;
d) anul edificării construcţiei;
e) consolidări efectuate la imobil (dacă este cazul);
f) accesul cu mijloacele de transport în comun;
g) numărul de locuri pentru parcare;
h) instalaţii de încălzire;
i) instalaţii sanitare;
j) instalaţii electrice;
k) reţea de telefonie fixă, internet/tv cablu;
l) gradul  de finisare  a  imobilului:  se vor  prezenta  informaţii  privind:  placări  cu faianţă  şi  gresie,  grupuri
sanitare, vopsit cu vopsea lavabilă a pereţilor interiori, placarea pardoselii cu parchet, mochetă, linoleum, mozaic
etc., vopsit pereţi exteriori, alte dotări.

Oferta tehnică va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:
- cartea tehnica a construcţiei conţinând toate documentele prevăzute de lege, completată la zi;
- expertiza de evaluare realizata de un evaluator atestat de ANEVAR;
- extras carte funciara;
- planurile de instalaţii, pe nivele, cu poziţionarea echipamentelor;
- țplan de încadrare în zona scara 1: 2.000, vizat de Direc ia de Urbanism a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
- plan de situaţie scara 1:5000, țvizat de Direc ia de Urbanism a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
- planurile de arhitectură ale nivelelor, scara 1:50 sau 1:100
- secţiunile caracteristice de arhitectura şi faţadele la o scara convenabila;

D. EVALUAREA OFERTEI

Oferta declarată câştigătoare este oferta care are preţul cel mai mic, respectând cerinţele din prezentul caiet de
sarcini.
În cazul în care, în urma depunerii ofertelor, au fost identificate două sau mai multe imobile, cu acelaşi preţ, ale
căror caracteristici şi amplasament satisfac cerinţele din caietul de sarcini se va solicita ofertantilor imbunatatirea
ofertei financiare.
 
E. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

Limba de redactare - toate documentele vor fi redactate în limba română.
Perioada de valabilitate a ofertelor - minim 60 de zile.

Adresa la care se depune oferta: Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 7, Cluj-Napoca.
Număr de exemplare: 1 original si 1 copie.
Documentele care vor fi prezentate în copie vor purta inscripţia «CONFORM CU ORIGINALUL», precum

şi semnătura autorizată, însoţită de ştampila unităţii, unde este cazul.
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel anterior este validă doar dacă este vizată de

persoana autorizată să semneze documentele.
Documentele ofertei îndosariate şi având un opis al documentelor prezentate, vor fi depuse în plic închis şi

sigilat, însoţite de Scrisoarea de înaintare.
Plicul  trebuie  să  fie  marcat  cu  adresa  autorităţii  contractante  şi  cu  inscripţia  „A  NU SE DESCHIDE

ÎNAINTE DE DATA 09 martie 2012, ora 13.00”.
C.2. Propunerea financiară, va cuprinde:
- valoarea totala în lei, a imobilului teren+constructie,cu si fara TVA;
- valoarea totala în lei a terenului, cu si fara TVA;
- valoarea totala in lei a constructiei, cu si fara TVA;
- preţ unitar în lei (cu si fara TVA)/ metru pătrat suprafaţă desfăşurată
- preţ unitar în lei (cu si fara TVA)/metru pătrat de teren

Director executiv,
AUREL MOCAN


