
Anunt consultare piata  
privind Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-

economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii de tip 

unitate de cultură 
 
 
 
Obiect consultare: Determinarea valorii estimate în vederea elaborării documentaţiei 

tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, DTOE, DDE aferentă unui obiectiv de investiţii 

de tip unitate de cultură, având următoarele caracteristici, enumerate ex haustiv: 
-anul construcţiei imobilului estimat între 1927-1972, clădire formată din două corpuri, 

denumite corpul C1 și C2; 
-clădire tip S parțial+P+1Etaj; 
-subsol tehnic umed; 
-suprafaţă construită: 1.965,00 mp 
-suprafaţă desfășurată: 2.376,00 mp 

 
CPV:        7132000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări   publice; 
                 71356200-0 servicii de asistenţă tehnică 
 

- reparatii complete la acoperisuri cu inlocuirea invelitorii si a instalatiilor pluviale, cu 
realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei catre canalizare si nu langa fundatii; 
- consolidarea minimala a peretilor prin injectarea tuturor fisurilor si crapaturilor din 
peretii de zidarie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel putin; 
- crearea unui gol de acces intr-un perete existent (in vederea asigurarii spatiului pentru 
noul grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati); 
- marirea unui gol de usa existent (pentru asigurarea latimii minime de 1.00 m necesare 
pentru accesul in interiorul grupului sanitar a persoanelor aflate in scaun cu rotile); 
- desfacerea celor doua rampe existente de acces in teatru pentrupersoanele cu 
dizabilitati; 
-realizarea a doi pereti noi de compartimentare (in vederea asigurarii spatiului pentru noul 
grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati); 
- termoizolarea peretilor exteriori, pe fata exterioara, la fatadele secundara, laterale stanga 
si dreapta, de la zona ateliere, utilizand placi din polistiren expandat de 10 cm grosime + 
tencuiala subtire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla; 
- termoizolarea soclului peretilor exteriori, pe fata exterioara, exceptie fatada principala, 
utilizand placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subtire de 8 mm 
grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla; 
- termoizolarea peretilor exteriori de la fatadele laterale stanga si dreapta pe zona sala de 
spectacole + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizand saltele 
din vata minerala caserata de 10 cm grosime; lucrarea necesita refacerea finisajului 
interior; 
termoizolarea peretilor exteriori de la fatada principala incaperi birou, case bilete, camera 
(intre cotele -0.57 si +3.10) + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, 

Descriere consultare: Primăria municipiului Constanţa doreşte determinarea valorii 
estimative în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, 
DTOE, DDE, cuprinzând următoarele tipuri de intervenţii: 



utilizand saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime, mascate cu placi din gips 
carton; 
- inlocuirea tuturor usilor si ferestrelor existente la Corpul C1, cu tamplarie din lemn 
stratificat la fatada principala si cu tamplarie pentacamerala din PVC si geamuri 
termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri, in 
rest 
- termoizolarea planşeului de la pod, la partea superioara a planseului, 
cu saltele din vată minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 20 cm; 
- termoizolarea acoperisului terasa necirculabila de la turnul scenei, la partea superioara, 
cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa; 
- termoizolarea acoperisului terasa circulabila, la partea superioara a planseului, cu placi 
din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa + strat circulatie; 
- termoizolarea perimetrala sub placa de pe sol, folosind placi din polistiren extrudat de 
10 cm grosime (ca urmare al desfacerii acestei zone, necesara executarii lucrarilor de 
consolidare a fundatiilor). 
- refacerea instalatiilor sanitare; 
- inlocuirea instalatiilor termice; 
- refacerea instalatiei de ventilare; 
- refacerea instalatiilor pentru alimentare cu apa potabila, apa calda de 
consum, canalizare menajera si pluviala; 
- montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor 
sanitare; 
- inlocuirea sistemului electric; 
- inlocuirea sistemului de iluminat; 
- montarea de senzori de prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare; 
- montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor; 
- refacerea sistemului de iluminat de siguranta; 
- refacerea instalatiilor electrice pentru prize de pamant si impamantare; 
- montarea unei instalatii de paratrasnet; 
În acest sens, se va avea în vedere estimarea valorii pe m2 indicând atât preţul minim 

estimat cât şi preţul maxim estimat. 
 
Dată publicare: 12.12.2018 
 

Dată limită consultare: 18.12.2018 
 

 
 

Consultarea de piaţă se va desfăşura doar în sistem electronic, orice persoană/organizaţie 

interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii 

estimate în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economică: Proiect tehnic, PAC, 

DTOE, DDE aferentă unor obiective de investiţii de tip unitate de învăţământ, la adresa 
de e-mail: programe@primaria-constanta.ro 
 

 
 

Dată limită transmitere propuneri: 14.12.2018 
 

Modalitate de desfăşurare:  


