


investiției oferă locuitorilor din zonă o infrastructură amenajată corespunzător pentru 
petrecerea timpului liber. 

Prin această investiție se urmărește amenajarea unui spațiu de recreere adecvat, care să 
deservească locuitorii orașului, să nu afecteze spațiile verzi și în același timp să creeze un 
spațiu de joacă frumos și sigur pentru copii. Proiectul se adresează copiilor si însoțitorilor 
acestora, indiferent de religie, etnie și stare socială. În majoritatea cazurilor, copiii își petrec 
timpul în fața calculatorului, a televizorului sau jucându-se în jurul blocurilor, în locuri 
neamenajate sau improvizate, adesea improprii. 

Peste platforma betonată se va monta pardoseală de tip tartan turnat, material care va fi 
conform normativelor, specific locurilor de joacă în aer liber unde se vor monta următoarele: 

- Ansamblu modular care să cuprindă minim 2 tobogane și tunel de trecere; 

 
- Leagăn clasic, dublu, cu schelet de fontă grunduită sau echivalent, cu fundație, 

scaunele din material rezistent la razele UV; 

 
- Carusel cu 3 locuri, rotativ, fixat în fundație, diametru 1400 mm, cu platformă din oțel 

galvanizat, vopsit în câmp electrostatic, acoperită cu tablă striată, scaune confortabile 
din material rezistent la razele UV; 

 



- Balansoar cu 2 locuri, fixat în fundație, cadru metalic rezistent, mânere moi și scaune 
confortabile din material rezistent la razele UV, dimensiune 3200 mm; 

 
- Balansoar cu 2 locuri, fixat în fundație, cadru metalic rezistent, mânere moi și scaune 

confortabile din material rezistent la razele UV, dimensiune 1870 mm. 

 
Pe spațiul verde se vor monta: 
- Mobilier urban – bănci  (8 buc, cu spătar și șezut de lemn maro, tratat, vopsit și lăcuit, 

rezistente împotriva factorilor UV, cu cotiere și schelet de fontă grunduită sau 
echivalent, cu fundație, dimensiuni 1800x600x820mm)  și coșuri de gunoi (6 buc., 55 
l., structură metalică tratată, grunduită și vopsită, culoare neagră, cilindric, pe picior 
metalic pentru fundație, cu fantă îngustă de acces și capac circular cu scrumieră, 
dimensiuni 410x410x950 mm); 

 
- Ladă de nisip – dimensiuni 3290x2490x310 mm, de lemn maro, tratat, vopsit și lăcuit, 

rezistent la putrezire; 

 



- Stâlp stradal solar – 4 buc., panou fotovoltaic 140W, regulator de încărcare 10A, 
baterie solară 12V, 100Ah, lampă led 40W, autonomie 4 zile, programator timp de 
funcționare, stâlp zincat 5 m. 

 
8. Cerințe specifice privind prestarea serviciilor de proiectare: 
Obiectul de activitate al ofertantului să fie domeniul proiectării și ingineriei ( cod/coduri 

CAEN Autorizat) și să dețină toate autorizațiile, certificările și permisele necesare desfășurării 
activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 

Ofertantul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-și îndeplini 
activitățile și pentru a atinge obiectivele prevăzute de standardele impuse, în intervalul de 
timp stabilit. Ofertantul va trebui să dispună de o echipă de experți pentru a furniza serviciile 
de proiectare în condiții optime. 

Ofertantul va furniza suficient personal desemnat să îndeplinească toate sarcinile 
prevăzute în prezentul caiet de sarcini, fiind răspunzător pentru activitatea acestora. 

Pe toată durata contractului, Ofertantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni 
orice situație de natură să compromită realizarea activităților contractuale. 

Ofertantul se va asigura și va urmări ca toți membrii echipei sale să cunoască foarte bine 
și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului. 

 
9. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Documentația se va întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, fără a se 
limita la acestea:  
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016  privind etapele și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- Standarde, norme, reglementări tehnice europene și naționale în vigoare privind 
proiectarea, aplicabile prezentului obiectiv; 
- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă și Norme Metodologice de aplicare a 
Legii 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism; 

La elaborarea documentației proiectantul va respecta standardele, normativele și 
reglementările urbanistice în vigoare. Documentația tehnico - economică va fi elaborată în 
baza HG 907/2016, cu respectarea conținutului – cadru din Anexa 5 și Grila de analiză a 
conformității și calității DALI, și va prelua soluțiile propuse în Expertiza Tehnică, precum și 


































