
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ Piatra- 
610005, B-dul Republicii, nr. 15A 

Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379 
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com

Nr. 3300/07.11.2022

Anunţ intenţie - Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, 
Bd Republicii, nr.l5A, 610005, jud. Neamţ, C.I.F. 2613397, IBAN R059TREZ24A670302710101X  
deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamţ, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: 
bib gtk neamt@vahoo.com. conta bib@vahoo.com. reprezentată prin Mihaela MEREUŢĂ în calitate de 
Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achiziţiile 
publice şi art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preţ în vederea atribuirii prin 
achiziţie directă a contractului pentru:

- Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectiv „Reabilitare corp A  + corp B 
Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, Bd. Republicii, nr.lSA, 610005, Piatra Neamţ cf. tema de 
proiectare 140/14.01.2022 şi caiet sarcini 3299/07.11.2022.

în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică mai sus menţionat, Biblioteca Judeţeană 
„G.T.Kirileanu” Neamţ, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ. 
Codul de clasificare CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor

Valoarea estimată: 54620.00 lei fără TVA;
Sursa de finanţare: Buget Local;
Achiziţia conform legii: Achiziţie directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;
Garanţie de participare: nu este cazul;
Se va încheia contract execuţie servicii.
Termen de execuţie: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuţie.
Preţul este ferm şi va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA.

Operatorii economici interesaţi de această achiziţie sunt rugaţi să depună ofertele de preţ la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, până în data de 14.11.2022, ora 16.00 în plic închis sau în 
format electronic la adresele de e-mail: bib gtk neamt@vahoo.com.conta bib@vahoo.com: propunerea 
financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.rn în cel 
mult l(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor 
Condiţii de participare:
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1) Capacitatea de exercitare a activitătiiprofesionale (cf. art.173 din Legea 98/2016) rAal_/__tliai„
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care sa rezulte informaţii reale/actua^ 
la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN 
din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta pentru 
conformitate, la solicitarea autoritătii contractante, Certificatul constatator in original sau copie legalizată.
2) Experienţa similară (cf. art.179 lit.a) din Legea 98/2016) a

.  Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziţii efectuate m cur ul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi beneficiarilor
publici sau privaţi.

Prezentarea ofertei:
Oferta trebuie să respecte următoarele cerinţe.

Prnnunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziţiei, . . .  , ,
- Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanţă cu cerinţele documentaţiei ataşate: tema

proiectare 140/14.01.2022 şi caiet de sarcini 3299/07.11.2022.

în cazul în care vor fi mai multe oferte cu preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris 
reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sedinl instituţiei, persoană de contact, Liliana Zodieru, ing. Ioana- 
Laura Nicolae, telefon 0233/210.379, interior 113

Achiziţii Publice 
Liliana ZODIERU



Nr. 140/14.01.2022

TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ

TEMA DE PROIECTARE 
1.INFORMAŢII GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
DOCUMENTAŢIA TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I. 
PENTRU OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B 
BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"

1.2. AMPLASAMENTUL
Bulevardul Republicii nr. 15A, cod 610005, 
Municipiul Piatra Neamţ

1.3. TITULARUL INVESTIŢIEI
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ 
Str. Alexandru cel Bun nr. 27 
Municipiul Piatra Neamţ

1.4. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ G.T. KIRILEANU NEAMŢ 
Bulevardul Republicii nr. 15A cod 61005 
Municipiul Piatra Neamţ 
CIF 2613397 
Telefon: 0233/210.379, 0333/401.170; Fax: 02333/211.524; 
E-mail: bib qtk neamt@vahoo.com.
Web:http :/www. bibgtkneamt.ro

2. DATE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTULUI DE INVESTITII
2.1. SITUAŢIA ACTUALĂ

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu" Neamţ este continuatoarea unor vechi tradiţii de 
150 de ani de lectură publică în judeţul Neamţ. O însem nare din 1934, datorată lui 
Constantin Turcu (1903-1980, profesor, publicist şi secretar al Liceului „Petru Rareş" din 
Piatra-Neamţ), e v o c a -  în acest sens - anul 1869 şi registrul de îm prum ut al bibliotecii 
filialei Neamţ a Societăţii pentru învăţătură Poporului Roman.

Istoria propriu-zisă a Bibliotecii Judeţene „G.T. K irileanu” Neamţ începe cu toamna 
anului 1935, când, odată cu revenirea pe meleagurile natale, cărturarul Gh. Teodorescu - 
Kirileanu îşi materializează şi dorinţa de a se stabili la P iatra-Neamţ cu întreaga comoară 
de manuscrise, carte şi periodice a bibliotecii sale. în acest scop, a cumpărat un teren si a 
construit (str. Ştefan cel Mare nr. 25 - astăzi nr. 27) casă ce l-a adăpostit până la moarte 
(13 noiembrie 1960). Oficial, biblioteca a căpătat caracter public în anul 1956, prin actul de 
donaţie din 24 februarie acel an, ce stipula înfiinţarea - în casa sa - a unei b S t e d  
documentare „pentru luminarea poporului”. în realitate, biblioteca lui G.T. Kirileanu avea 
asemenea atribute încă de la începutul instalarii cărturarului în Piatra-Neamţ fiind

t r S l t o “ lteuXr a r lare' 9e" er0Zi,ăîi a Proprietarului ei, multor cititori interesaţi de
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TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"

Numeroasele m anuscrise pe care le deţinea G. T. K irileanu (documente şi 
corespondenţă) au fost preluate la sfârşitul anului 1960 de Biblioteca Academiei, pentru a 
fi ferite de "interesul special" al organelor Securităţii. între anii 1948-1956, într-un context 
politic şi social ce a fost potrivnic fostului bibliotecar al Palatului Regal, acestea îi 
tu lburaseră frecvent ultimii ani de viaţă, marcaţi şi de multe privaţiuni materiale. In aceeaşi 
perioadă (anii ’50), datorită unei reorganizări în plan central şi teritorial a bibliotecilor 
publice din România, s-a în fiin ţa t la Piatra Neamţ o bibliotecă publică oraşenească, ce a 
funcţionat mai întâi în vecinătatea fostei Librării nr.1 a oraşului (cam pe locul unde se află 
astăzi terasa hotelulu i-restaurant Ceahlău), iar apoi pe str. Ştefan cel Mare, nr.5 (imobil 
ocupat în prezent de Curtea de Conturi şi Control FinanciarNeamţ).

La începutul anului 1968, în contextul noii reorganizări teritorial-adm inistrative a 
României, ce a condus la desfiinţarea regiunilor şi raioanelor de inspiraţie sovietică, 
revenindu-se la tradiţia românească a judeţelor, P iatra-Neamţ a devenit municipiul de 
reşedinţă al judeţului Neamţ. Pitorescul oraş de munte a resim ţit astfel şi un plus de 
interes pentru dezvoltarea sa socială, economică şi culturală, autorităţile locale 
directionând în acest scop importante fonduri de investiţii. între noile construcţii ale 
oraşului s-a aflat şi actualul sediu al bibliotecii (B-dul Republicii nr. 15A), investiţie realizata 
de Consiliul Judeţean Neamţ în chiar Anul Internaţional al Cărţii (1972).

între timp, biblioteca publică oraşenească căpătase rang municipal (februarie 1968, 
odată cu efectuarea reformei teritorial-administrative), iar din martie 1974, odata cu 
aplicarea prevederilor Decretului nr. 703/28 dec. 1973, cuprinzând normele unitare de 
structură pentru instituţiile cultural-educative, a devenit Biblioteca Judeţeana Neamţ. Cu 
aceeaşi dată şi potrivit efectelor aceluiaşi decret, fosta bibliotecă a cărturarului G.T. 
Kirileanu şi-a încetat statutul de bibliotecă de sine stătătoare (avusese iniţial 3 5 norme 
salariaţi, iar în ultimii ani mai funcţiona doar cu una singura şi se mutase din 1970 in alt 
spaţiu tot pe str. Ştefan cel Mare, dar la nr. 14). Colecţiile sale au fost transferate în nou 
sediu al Bibliotecii Judeţene şi au căpătat regim de funcţionare sub denumirea de Fondul
Documentar „G.T. Kirileanu . , ,

După 1989 Biblioteca Judeţeană a cunoscut un intens proces de modernizare ş
extindere a spaţiilor şi serviciilor sale. Mai întâi Prefectura Judeţului Neamţ noiembrie
I M l f r i  apoi imediat după înfiinţare, Consiliul Judeţean Neamţ (constituit in urma
alegerilor locale din mai-iunie 1992) au aprobat şi finanţat realizarea unei extinderi a

s e d iu ^ b ' io t e d iJ u d y n e N e a m ţ ( « » £ « > ) ■  rea||zarea un , ^ r ă r i  pentru

reabilitarea şi modernizarea spaţiilor pentru public din vechiul 'oca' au dublat, practic, din

dem ree^ to X U! T s p ^ ^
( iT c tta  Prefecturii Judeţului Neamţ nr.84/12 martie 1992 prin care se atribuie denumirea 

n  t  K iriipflnu” Bibliotecii Judeţene Neamţ).
’̂ ih lin te c a  Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, este o biblioteca publica, cu

u n ite ră ^ ^ d iv ită ţ ilo r  s p e ^ i ^ Ş ^ e ^ l t a r e a ^ e ^ o l o r  deJectură^pu^ihca.^^b^ioteca^are

sediul în m u n ,o p iu l Piatra N e a n M d u l  .^ p u o u c  ^  ^  ^  ^  de |ec(ură

“ s p e X  Finala .V a s ile  Conta" dinPcartierul Mărăţei, Filiala „Dumitru Almaş- din cartierul
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Dărmăneşti, Filiala de Carte străină şi Punctul de Lectură şi îm prum ut la dom iciliu  
Speranţa.

Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” Neam ţ este o b ib lio tecă publică cu profil 
enciclopedic, pusă în slujba com unităţii judeţene, care perm ite  accesul ne lim ita t şi gra tu it 
la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de inform aţii, în scop educativ şi/sau de 
recreare. B iblioteca îndeplineşte şi rolul de b ib liotecă m unicipală  în m unicip iu l reşedinţă 
al judeţu lu i Neamţ, conform  prevederilor Legii b ib lio tecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi com pletările ulterioare.

Biblioteca are, în condiţiile Legii b ib liotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi com pletările ulterioare, rol de im portanţă strategică în cadrul societăţii 
informaţiei. B iblioteca îndeplineşte funcţiuni com plexe de centru cu ltura l-educaţional şi 
de informare, se află în principal în slujba com unităţii jude ţene şi este integrată, a lături de 
autorităţile adm inistraţiei publice locale sau judeţene, în acţiunile  specifice de 
implementare în teritoriu a politic ilor şi strategiilor de e-guvernare şi e-adm inistrare.

Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” Neam ţ este o instituţie perm anentă fără scop 
lucrativ, în serviciul com unităţii şi are ca obiect de activitate: cercetarea, achiziţionarea, 
tezaurizarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea co lecţiilor de publicaţii şi de carte, 
din patrimoniul culturii naţionale, universale şi locale, cu rolul social de cunoaştere, 
educaţie şi petrecere a tim pului liber. B iblioteca asigură, potriv it nevoilor curente şi de 
perspectivă ale tuturor categoriilor sale de utilizatori, consultarea gratuită, fără 
discrim inare, a bazelor de date pentru public şi a docum ente lor specifice din colecţiile sale, 
în scopul informării, docum entării, lecturii publice, contribuind la educaţia perm anentă a 
membrilor comunităţii locale, la petrecerea tim pului liber, la dezvoltarea personalităţii 
utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau econom ic, vârstă, sex, apartenenţă 
politică, religie ori naţionalitate.

Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” Neamţ funcţionează ca instituţie bugetară ale 
cărei resurse financiare sunt asigurate, de la bugetul judeţu lu i şi din venituri ale activ ită ţilor 
autofinanţate.

Denumirea instituţiei este Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” Neamţ. Biblioteca 
judeţeană a fost înfiinţată (reorganizată) la 1 martie 1974 conform  Deciziei nr. 65 din 
februarie 1974 a fostului Consiliu Popular Neamţ. în data de 13 martie 1992, biblioteca şi-a 
înscris pe frontispiciu numele ctitorului ei spiritual, căpătând denum irea de Biblioteca 
Judeţeană „G.T. K irileanu” . Sediul Bibliotecii este în Municipiul P iatra- Neamţ, Bulevardul 
Republicii nr. 15A.

Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” Neamţ urmăreşte perm anent realizarea m isiunii 
şi obiectivelor sale, contribuind activ la creşterea prosperităţii spirituale şi materiale a 
membrilor comunităţii locale şi judeţene, prin crearea şi promovarea accesului la o vastă 
arie de idei şi informaţii, la valorile culturii naţionale, universale şi judeţene, prin asistenţă 
de specialitate oferită, prin promovarea interesului pentru lectură şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii, punând la dispoziţia comunităţii spaţii m oderne de bibliotecă, colecţii 
enciclopedice, resurse umane specializate. Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu”
Neamţ serveşte intereselor de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale 
locuitorilor din municipiul Piatra Neamţ şi judeţului Neamţ, oferind acces liber qratuit si 
nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baze de date specializate colecţii 
diversificate, precum şi la alte surse, exterioare ei, prin acţiuni de cooperare bibliotecară si 
comunitara; servicii moderne de bibliotecă, activităţi de informare-educare cu caracter
u â r ţ tă a M i Pr09rame/activităţi de petrecere a timpului liber adaptate particularităţilor de 
vârstă ale tuturor categoriilor de beneficiari.

TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"
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TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"

Bib lio teca, pentru a-şi îndep lin i m isiunea sa esenţia lă , constitu ie , prelucrează, 
organ izează, dezvoltă , conservă  şi va lorifică  ştiinţific, conform  resurse lo r a locate şi 
in te rese lo r u tiliza torilo r, co lecţii reprezenta tive  de carte, publicaţii seria le  şi a lte docum ente 
purtă toare  de inform aţii, din orice dom eniu al cunoştin ţe lo r um ane, realizate în diferite 
fo rm ate  şi pe orice fe l de suport. B ib lio teca are, to todată, m isiunea de onoare de a 
conserva şi va loriza  m oşten irea culturală şi patrim onia lă  a cărtu raru lu i G.T. Kirileanu, 
contribu ind decis iv  la perpetuarea m em orie i ilustrulu i b ib lio tecar şi ed ito r al scrierilor lui Ion
C reangă şi M ihai Em inescu.

B ib lio teca Judeţeană “G.T. K irileanu” N eam ţ are urm ătoare le  ob iective  generale:
a) p rom ovarea excelenţe i, a experim entu lu i şi a inovaţie i în activ ita tea de bibliotecă,
b) deserv irea prom ptă, e fic ientă, la standarde de ca lita te  a tu tu ro r categoriilor de 

benefic iari ai serv ic iilo r de bibliotecă, atragerea spre lectură de nonutilizatori, din rândul 
ce lor potenţiali;

c) im plem entarea  şi im plicarea în program e cu ltura le  şi com unitare  în scopul creştem 
gradulu i de in form are şi educare a m em brilor com unităţii locale;

d) identificarea unor noi m odalită ţi de d iversificare a oferte i culturale, 
inform aţiona le  şi educative, prom ovarea m arketingulu i cultural şi a im aginii instituţiei,

e) perfecţionarea continuă a personalulu i de specia litate din cadrul bibliotecii publice 
în scopul dezvoltării com petenţe lor de com unicare şi în dom eniu l IT, a pregătirii de 
specia lita te  în dom eniu l b ib lioteconom iei şi ştiinţe i inform ării, re la ţiilo r cu publicul, 
m arketingulu i de b ib liotecă, m anagem ent şi dezvoltare organizaţională, în vederea 
îndep lin irii m isiunii, v iz iun ii şi ob iective lor im ediate şi de perspectivă, realizării obiectivelor
stra teg ice asum ate prin program ul managerial,

f) asigurarea asistenţe i de specialitate celorla lte bib lioteci publice din judeţu l Neamţ, 
in iţierea dezvoltarea unor program e com une de prom ovare a cărţii şi lecturii publice în 
spaţiu l cu ltural nem ţean, dezvoltarea unor servicii m oderne şi inovative de biblioteca 
astfe l încâ t b ib lio teca publică să îşi consolideze rolul de centru inform aţional şi cultural al

comumtaţii,^ tjonare g resurse|or financiare bugetare, creşterea capacităţii organizaţiei 
de atraqere a unor noi surse de finanţare prin im plicarea în parteneriate/proiecte/ 
program e cu finanţare  externă, sau de la bugetul adm inistraţiei publice locale;

h) dezvoltarea unor colaborări/parteneriate cu alte instituţii sim ilare judeţene/ 
naţionale/ internaţionale, schim b de bune practici şi know-how, partajarea unor resurse

' ^ ^ b l i o t e c ^  Judeţeană „G.T. K irileanu” Neam ţ are, în principal, următoarele atribuţii: 
colecţionează constituie, dezvoltă, organizează şi valorifică biblioteconomie toate 
cateaorlile  de docum ente, indiferent de suportul material (carţ. periodice, documente 
arafice si audio vizuale, software etc.), baze de date pe suport e lectronic precum şi alte 
materiafe purtătoare de informaţii, pe care le pune la dispoziţia utilizatorilor in scop de
• t rincMimpritare si lectură cercetare, educaţie sau recreere, asigura, in mod
11 !!m  «prvieii de  îm prum ut de docum ente la dom iciliu şi de consultare în sălile de
£ £ *  servicii de  In fo rm a re  comunitară şi de prom ovare a lecturii şi a educaţie,

î ^ n t e -  constitu ie si dezvoltă baze de date, cataloage e lectronice şi alte instrumente 
S f r n m u n  care a colecţiilor, în sistem  autom atizat şi tradiţional, form ează utilizatorii in 
f„1ns?rea acestor surse de informare; elaborează şi editează bibliografia locala curentă 

Z  nivelul com unitătii judeţene, materiale de îndrum are metodologica şi alte
' fra ţii a lcătuieşte baze de date şi organizează centre de informare, coopereaza cu 

autaritlrt ie adm inistraţiei publice locale, cu alte instituţii responsabile potrivit legii, precum 
şi cu oi^ganismele „^guvernam enta le , în realizarea obiective lor educaţie, permanente;
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efectuează, în scopul va lorificării şi e fic ientizării co lecţiilo r b ib liotecii, b ib liografii, s tudii şi 
cercetări în dom eniul b ib lioteconom iei, ştiinţei inform ării, socio log ie i lecturii, istorie locale 
şi editează produse cu lturale necesare inform ării m em brilo r com unită ţii jude ţene; 
organizează servicii speciale pentru persoanele defavoriza te ; facilitează, potriv it 
resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la a lte co lecţii ori baze de date, prin 
îm prum ut interbib lio tecar intern şi internaţional ori servicii de accesare on-line; iniţiază, 
organizează sau colaborează la proiecte şi program e culturale, inclusiv în parteneria t cu 
autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneria t public-privat; 
organizează, conform  legii, în condiţiile de spaţiu date, Depozitu l legal la n ivelul 
comunităţii judeţu lu i Neamţ; evaluează interesele de studiu, lectură, inform are, educaţie  şi 
recreere ale utilizatorilor, precum şi gradul de satisfacţie  al acestora în raport cu oferta de 
servicii a bibliotecii, calitatea colecţiilor şi prestaţia personalulu i, in iţiază pro iecte pentru 
dezvoltarea unor servicii inovative în bibliotecă; iniţiază şi partic ipă la program e 
profesionale şi de cercetare, de anim aţie culturală, de prom ovare a creaţie i ştiinţifice, 
tehnice şi cultura l-artistice, de valorificare a tradiţiilor, de însuşire  a unor limbi stră ine, de 
iniţiere în diverse domenii ale cunoaşterii; coordonează activ ita tea b ib lio tecilo r publice de 
pe raza judeţului, prin acţiuni specifice de îndrum are şi de evaluare, prin proiecte, 
programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrum are profesională; asigură 
aplicarea unitară a normelor bib lioteconom ice şi a legislaţiei în dom eniu şi coordonarea 
aplicării strategiilor şi program elor de autom atizare a activ ită ţilo r şi servic iilo r acestor 
biblioteci;poate contribui la e laborarea unor norme conform  art. 28 lit. (d) din Legea 
bibliotecilor nr. 334/2002 (elaborează norme privitoare la funcţionarea b ib liotecilor publice 
din oraşele şi municipiile din judeţu l respectiv, precum şi pentru organizarea de filia le 
specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea norm elor em ise de Biblioteca 
Naţională a României) privitoare la funcţionarea b ib liotecilor publice din com unele, 
oraşele şi municipiile din judeţ, precum şi pentru organizarea de filia le  specializate, în 
condiţiile legii; realizează pentru utilizatori, la cerere şi contra-cost, b ib liografii şi 
documentări complexe, servicii de iniţiere în utilizarea com puteru lu i şi de navigare pe 
Internet, de copiere după docum ente din colecţiile bibliotecii, precum şi alte 
activităţi/servicii compatibile cu m isiunea bibliotecii, practicând tarife aprobate şi 
actualizate periodic, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ; realizează venituri 
proprii din obiectul de activitate şi desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri 
proprii, în scopul susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise, dezvoltării unor servicii 
inovativ-creative de bibliotecă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Date referitoare la patrimoniul judeţului aflat în administrare
Biblioteca Judeţeană „G .T . K irileanu” Neamţ îşi desfăşoară activitatea în principal 

în două corpuri de clădire aparţinând domeniului public al judeţului, respectiv :
• Corpul A de clădire cu un regim de înălţime de S+P+1E proiectat şi construit 

între anii 1971 -  1972, alipit Casei de cultură a S indicatelor, s-a realizat 
constructiv în structură mixtă de cadre, cu zidărie portantă din cărămidă, pe 
fundaţie de beton, planşee din b.a şi acoperirea holului central în cupole 
semicilindrice intersectate la 90°.
Arie construită corp A  = 590,00 mp, Arie desfăşurată corp A  =1.459,00 mp, cu o 
valoare, estimată la ultima reevaluare efectuată în anul 2020 de către un 
evaluator autorizat, 1.764.050 lei.
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C onstruit în anul 1996-1998 (în 2009 a fost recepţia mansardei), pe o structură 
m ixtă de cadre din b.a. şi zidărie portantă de cărăm idă pe fundaţi şi elevaţii din 
b.a., cu planşee peste S, P şi 1E şi 2E 

Structura ultimului nivel -  mansarda realizata între anii 2007-2009, este metalică din 
stâlpi HEA 280, cu grinzi cu zăbrele, console din profile lam inate sudate, contravântuiri şi
tiranţi de rigidizare ai şarpantei.

Pereţii interiori sunt nestructurali, din gips-carton cu vată minerală.
Pereţii exteriori de închidere nestructurali, sunt din bentonyp, gips-carton cu

term oizolaţie din vată minerală.
Acoperişul este autoportant, din profile metalice şi lemn, fără pod, este curb pe 4 

direcţii (formând o cupolă plată, atipică cu streaşini curbe şi variabile ca dimensiuni).
’ Invelitoarea uşoară este din tablă lisă de culoare argintiu metalic, jgheaburi şi 

burlane de tablă.

FUNCŢIONAL ETAJ 3 la cota +10,20 (conform releveu)
Foyer + scară 55,90 mp
Garderobă 5,90
Hol 8 -10
Depozit mat. igienă 3,60
G.S. bărbaţi (2 încăperi) 3,35
G.S. femei (2 încăperi) 3,30
Sală spectacol 109,55
Hol distribuţie 21,20
Depozit recuzită 9-20
Cabină actori 1
Cabină actori 2 7>85
Sas 2,45
Cameră tehnică troliu ------------- 5*80

TOTAL a utilă 243,00 mp
Terasă acoperită = 21,85 mp 

H max. interior etaj 3 = 4,50 m (la cota + 14,70 conf. releveu)
H min. interior sală spectacol şi foyer este variabil => 3,12 m 
H max. interior încăperi anexe = 2,68 + 2,83 m

în 2019 s-a desfăşurat interventia în cadrul subsolului corpului B pentru 
Amenaiare spatii depozite 'cu rafturi metalice mobile, obiectiv recepţionai final in 
7(112 2021 leaatâ de .desfacerea straturilor de pardoseală afectate de tasari, şi care 
orezentau fisuri si declivităţl şi evacuarea pământului dintre grinzile de fundaţie, pana la 
cota de fundare a acestora, pe toată suprafaţa încăperii destinată amenajam şi realizarea 
unor blocuri din beton simplu între respectivele grinzi, cu prevederea unor rosturi de 
tasare De toate suprafeţele de contact între betonul existent si cel nou, resturi ce vor fi 
realizate din materiale uşoare de tip polistiren extrudat de grosime redusa,respectiv
returnare pardoseală pe suport beton, în vederea montării rafturilor metalice mobile, care
suplimentează capacitatea de depozitare carte.

Aconstruită corp B = 347,00 mp, Adesfăşurată corp B = 1.664,00 mp 
Evaluare la suma de 3.003.948,00 lei.



Bunurile (Teren şi clădiri) aflate în adm inistrarea B ib liotecii Judeţene „G .T . 
K irileanu” Neamţ, aparţin dom eniulu i public al judeţu lu i şi sunt în reg istra te  în evidenţe le 
contabile ale instituţiei ( HCJ Neamţ nr.198/31 iulie 2017 privind darea în administrarea 
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ a unor imobile aparţinând domeniului 
public al Judeţului Neamţ).

INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC 
AL TERENULUISI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, 
DOCUMENTAŢIE CADASTRALA

2.1.1 .Zona si amplasamentul
Amplasamentul este situat în intravilanul m unicip iu lu i Piatra Neamţ, la bulevardul 

Republicii arteră principală ce face legătura între centrul oraşului şi zona gării feroviare, 
respectiv centura ocolitoare (străzile 9 Mai şi Bistriţei) şi în apropiere de intersecţia 
acestuia cu bulevardul Decebal, segm ent rutier urban aparţinând drum ului naţional DN 15 
Bacău -  Bicaz.

Terenul pe care se află amplasată clădirea bibliotecii, com pusă din cele două 
corpuri A  şi B legate printr-un corp de legătură şi realizate în etape de tim p diferite, are 
forma unui patrulater oarecare şi prezintă ca v e c in ă tă ţi:

NORD Casa de cultură a S indicatelor -  b-dul Decebal
EST Parcare zonă de locuinţe P+4 (C linica Crisdent)
SUD A lee acces şi

bloc de locuinţe cu spaţii com erciale la parter 
şi demisol.

VEST Bulevardul Republicii.

2.1.2.Statutul juridic al terenului
• Teren intravilan: A1, nr. cadastral/nr. topografic 51.289, 

suprafaţă din acte: 660,00 mp, măsurată 660,00 mp
• Construcţii: A1.1, nr. cadastral/nr. topografic 51.289, 

suprafaţă din acte: 517 mp, măsurată 590 mp
înscrieri privitoare la proprietate: Imobilul cu nr. cadastral 8910, suprafaţă 

construcţie: C1 (corp A) Biblioteca Judeţeană „G .T . K irileanu” Neam ţ -  590 mp în 
favoarea: JUDEŢUL NEAMŢ domeniu public, cota 1/1 cartea funciară 51.289 (provenită 
din cartea funciară suport hârtie cu numărul 146/N DOMENIUL PUBLIC/ UAT Piatra 
Neamţ.

2.1.3.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
Amplasamentul construcţiei este situat într-o zonă de seism icitate E (VII) 

caracterizată de acceleraţia terenului ag= 0,25g şi perioada de colţ Tc=0,7s, construcţia 
incadrându-se în clasa a—ll-a, de importanţă deosebită, conform Normativ P100-1/2013

2.1 A C aracteristicile principale ale construrtiilnr 
INDICATORI ------

A D 'kr * - 660,00 mp corpA + 600,00mp corpB
A construita Bibliotecă corp A+B g3 7  0o mD
A desfăşurată Bibliotecă corp A+B 3.123,00 mp

/
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Regim de înălţim e S + P + 2 + M
Categoria de importanţă a clădirii "C " conf. HG nr. 766 / 1 9 9 7  
Clasa de importanţă a clădirii "II" conf. Normativ P100 -  1 / 2013 
Gradul de rezistenţă la foc al al clădirii (GRF)"H"conf. Norm P 118/1999 
Profilul de activitate: activităţi culturale 
Program de lucru al obiectivului: 900- 1900 

SITUAŢIA EXISTENTĂ Ansamblul de corpuri ale Bibliotecii Judeţene ,,G.T. Kirileanu" 
Neamţ, cu spaţiile sale interioare, inclusiv nivelul ocupat de mansarda, se constituie într-un 
singur com partim ent de incendiu compus din 5 nivele şi având GRF II ş i Ac = 937,00 mp. 

Numărul căilor de evacuare:
•  1 cale evacuare de la nivelul mansardei (cota +10,20) spre etajul 2 -  scară 

curbă cu trepte balansate L = 24-*-40cm
• 1 cale evacuare de la etajul 2 spre etajul 1
• 3 căi de evacuare de la etajul 1 la parter.
Număr de fluxuri mansarda -  1 flux.

2.1.5.Nivelul de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a 
utilitarilor

In cadrul obiectivului exista urmatoarele categorii de ins ta la tii:
-instalatii electrice de iluminat, prize, iluminat de emergenta;
-alimentare cu apa potabila din reţeaua municipala;
-racord canalizare menajera si pluviala;
-branşament gaze naturale.

- EXISTENTA UNOR EVENTUALE REŢELE EDILITARE IN AMPLASAMENT CARE AR 
NECESITA RELOCARE/PROTEJARE , IN MASURA IN CARE POT FI IDENTIFICATE; 
Nu este cazul.

- POSIBILE OBLIGAŢII DE SERVITUTE; Nu este cazul.

- CONDIŢIONĂRI CONSTRUCTIVE DETERMINATE DE STAREA TEHNICA SI DE SISTEMUL 
CONSTRUCTIV AL UNOR CONSTRUCTII EXISTENTE IN AMPLASAMENT, ASUPRA CARORA 
SE VOR FACE LUCRĂRI DE INTERVENTII DUPA CAZ; Conform expetizei tehnice, dupa 
caz. Necesitatea reabilitării termice la nivelul pereţilor exteriori doar pe interior, fara 
deteriorarea sau acoperirea mozaicului de pe faţada principala.

- REGLEMENTARI URBANISTICE APLICABILE ZONEI, CONFORM 
DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE : PLAN URBANISTIC 
GENERAL/PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
AFERENT; Nu este cazul

-EXISTENTA DE MONUMENTE ISTORICE/ DE ARHITECTURA SAU SITURI 
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT ^VECINATA; 
EXISTENTA CONDIŢIONĂRILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE 
PROTEJATE. Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu" Neamţ se afla in zona de protecţie a 
monumentului Casa horticultorului E.M.Brudariu NT-IV-m-B-10756, neexistand vizibilitate
directa cu acesta.

PROPUNERE REABILITARE
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Controlul ascensiunii /  pătrunderii in clădire, prin elementele de constructie (pereti/pardoseala) 
a nivelului ridicat al pânzei freatice, care în perioade excepţionale, cu precipitaţii peste limitele 
obişnuite, determină infiltraţii de alertă în cadrul subsolului corp A, la nivelul pardoselii, cu ascensiune a 
nivelului apei în incintă de pina la 10cm;

Remedierea sistemului de colectare ape pluviale învechit, cu probleme vizibile de tubulatură 
deteriorată la nivelul subsolului;

înlocuirea tâmplăriei exterioară din cornier cu geam simplu, în două staturi -  rânduri (parter), 
respectiv într-un strat, la nivelul etajului -  închidere Cupolă cu tamplarie PVC cu geam termopan. Situaţia 
actuala determină major disconfort, pierdere căldură pe timp de iarnă, respectiv, încălzire excesivă pe timpul 
verii. Se pot menţiona aici şi geamuri la nivel subsol cu tâmplărie lemn, sau metalică, precum şi geamuri zidite 
pe interior, cu menţinerea înspre exterior a vechii tâmplării;

Realizarea izolaţiei la nivelul pereţilor de închidere, fie ei de beton armat la subsol sau de 
cărămidă portanta la parter şi etaj, cu urmatoarele amendamente;

Etajul, unde ponderea închiderii cu zidărie finisată cu tencuială structurată pe bază de ciment 
este mult mai mare, faţă de situaţia parterului unde primează ca pondere partea vitrată, prezintă următoarele 
particularitaţi:
a) Pereţii plini, care ar putea face obiectul anvelopării exterioare prezintă deteriorări de tencuială 
(expusă la intemperii), deteriorări care pornesc de la infiltraţii de la nivelul aticului planşeului terasă. Se impune 
analizarea remedierii acestor deteriorări, care altfel, la momentul prinderii mecanice a termoizolatiei pot să 
devină problematice -  desfacere a unor porţiuni de tencuială. Faţada principală a corpului A are un mozaic 
ornamental, care în general este păstrat bine, în ciuda trecerii timpului, impune termoizolarea pe interior a 
peretelui respectiv, opac.
b) La nivelul terasei circulabile, actuala protecţie a aticului (şliţ de tablă zincată) se impune a fi 
schimbată;
c) Deşi alte infiltraţii, în afara celor superficiale, provenite din ape pluviale şi pornite de la nivel atic şi a 
celor de la rost corpuri A şi B, trebuie menţionată subdimensionarea termoizolatiei la nivel de pianşeu 
terasă, neconformă cu Normativele termotehnice în vigoare;
d) in cadrul problemei încălzirii instituţiei, care se face pe combustibil gazos, la momentul de fata printr-
o centrală termică dotată cu două cazane, legate în serie, ce deservesc ambele corpuri de clădire - Corp A, 
respectiv Corp B -  Extindere bibliotecă, centrală lipsită de automatizare (pentru eficientizarea consumului, 
asigurarea controlului unei temperaturi distincte în zile libere, faţă de cele de program şi funcţie de orarul de 
lucru), se impune şi schimbarea acesteia pentru eficientizarea întregului consum de combustibil gazos; de 
reţinut că, actuala centrală termică este una cu tiraj natural şi cameră de ardere deschisă -  care nu va mai fi 
admisă decât cel mult 1-2 ani d.p.d.v. tehnic, normele europene vor impune înlocuirea acesteia cu o centrală 
cu condensare, cu tiraj fortat;
e) Consumul ridicat de energie electrică, dat fiind necesitatea atât a personalului, cât şi a publicului de 
a utiliza dispozitive IT electrice (computere de lucru pentru personal, computere cu acces Internet gratuit 
pentru public, imprimante, retroproiectaore, televizoare LED pentru proiectii/activităti realizate cu miilnare a 1/

f



informare bibliografică „Aurel Dumitraşcu”; Etaj II -  Sala Info-Club I şi Sala Info-club II); Corp B - Etajul III 
Mansarda;
h) Dotarea cu ascensor exterior sau sau platformă pentru persoane cu dizabilităţi în lăcaşul 
existent în casa scării ■ corp A pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, reconfigurarea rampei de 
acces clădire pentru persoane cu dizabilităţi pentru respectarea prevederilor legale în vigoare -  Legea 
nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
i) înlocuirea tămplăriei metalice interioare din cadrul Sălii Cupola cu aceeaşi uzură fizica/morală + 
parter Corp A -  Secţia de carte pentru adulţi „Mihail Sadoveanu”;
j) Reparaţii pardoseală mozaic Sala Cupola (Corp A)
k) Igienizare spaţii subsol Corp A şi B ( Corp A ■ depozite de carte: Depozit general -  publicaţii
periodice, Depozit Legal, Depozit Secţia de carte pentru adulţi „Mihail Sadoveanu”; spaţii 
administrative, Legătorie; Corp B: hol subsol, Arhivă, spaţii administrative + CT);
I) Repararea acoperişului -  zona de îmbinare dintre clădiri -  rost corpuri A-B(infiltraţii repetate);
m) Reparaţii faţadă clădire -  Corp A şi B (inclusiv gardenii curtea interioară), reparaţii rampă
acces;
n) Recompartimentare mansarda Corp B (Teatru de joacă) schimbare destinaţie: mutare spatji 
administrative teirou director, secretariat. Compartiment Contabilitate. Achiziţii publice. Resurse umane, 
Compartiment Informatizare. Digitizare.Dezvoltare IT.) + sala de consiliu
o) Lucrările necesare în vederea obţinerii avizului de securitate la incendiu pe întreaga clădire -
corp A + corp B. concomitent cu lucrări ce răspund cerinţelor I.S.U. semnalate în Expetiza tehnică
privind securitatea la incendiu Cc. Ci. a proiectului/obiectivului “Teatru de joacă pentru copii”, 
nr.08/02.02.2015. realizată de Alexandrescu R.loan P.F.A.Aceste lucrări, la nivelul mansardei, vizează şi 
reabilitarea unor finisaje şi dotarea cu materiale, dispozitive şi instalaţii conforme normelor PSI în 
vigoare pentru funcţiunea spaţiului respectiv.

Astfel,se propune în primul rând:
• Schimbarea destinaţiei de Teatru de joacă pentru copii în Spaţii administrative, prin 

relocarea spaţiilor administrative de la etajul I -  Corp A ( Birou Director, Secretariat, 
Compartiment Contabilitate. Achiziţii publice. Resurse umane, Compartiment Informatizare. 
Digitizare.Dezvoltare IT.) la nivelul mansardei şi includerea spaţiilor eliberate astfel, de la 
etajul 1, corp A în circuitul serviciilor de bibliotecă, prin transformarea lor într-un spaţiu 
multifuncţional care să găzduiască activităţi de învăţare-educare, inclusiv o Sală-atelier de 
teatru de joacă pentru copii.

cu realizarea următoarelor tipuri de lucrări:
•  Lucrări de refacere a pereţilor de compartimentare, de placare a peretelui exterior al saln de 

spectacol, cu desfacerea mochetei existente şi placajului cu dulapi de lemn al podiumului scenei 
şi gradenelor.
Refacerea pardoselii cu înlocuirea mochetei existente cu mochetă de trafic intens.

•  Placarea diferenţiată funcţie de rezistenţa la foc a următoarelor elemente de construcţie: stâlpi, 
grinzi, intrados planşeu curb, planşee false orizontale şi pereţi de compartimentare.

• Desfacerea şi repoziţionarea a 2 dintre uşile în două canate şi a uneia într-un canat, uşi din Al cu 
geam, existente, pentru satisfacerea exigenţelor ce ţin de corecta lor deschidere şi asiguram 
fluxului de evacuare de persoane şi materiale, în caz de incendiu.

• Depistarea neetanşeităţii învelitorii în locurile unde se semnalează infiltraţii (sala e 
spectacol, etc.), repararea şi etanşarea acestora.

•  Zugrăvirea pereţilor şi tavanelor noi şi rezugrăvirea pereţilor vechi care nu se modifică, cu var
lavabil.

•  Realizarea iluminatului de securitate
• Marcarea căilor de evacuare
•  Instalaţii de limitare şi stingere, respectiv instalaţii de semnalizare

/fo
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precum şi acele lucrări popuse ca măsuri în procesul verbal nr. 1933/20.10.2016:
• Verificare detaliată învelitoare mansardă, cu măsură de remediere sau înlocuire
• îndepărtarea saltelelor de vată minerală afectate de apă
• Corectarea fiecărei ferme de lemn, prin adăugarea elementelor lipsă sau înlocuirea celor 

necorespunzătoare, cu înlocuirea sistemului de îmbinare din cuie cu şuruburi speciale pentru lemn
• Corectarea îmbinărilor fermă stâlp neconforme
• Verificaea îmbinărilor de la baza stâlpilor
•  Tratarea masei lemnoase a şarpantei mansardei ignifug şi insectofungicid

2.1.6.Concluziile evaluării impactului asupra mediului
Intervenţiile de reabilitare la nivelul corpurilor A si B, ale Bibliotecii Judeţene „G.T. 

Kirileanu” Neamţ, nu constituie un factor de poluare a mediului.
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3.DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCA

3.1. TO TAL PERSO NAL EXISTENT 52 persoane (1 suspendat, 2 vacante)
3.2. RESPO NSABIL LEGAL m anager MEREUTA Mihaela

4. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL SI IMPUNERILE CE REZULTA DIN 
APLICAREA ACESTUIA

La întocmirea docum entaţiilo r se vor avea in vedere urm atoare le  acte norm ative, precum
si obligaţiile ce decurg din acestea:
• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii republicata, cu 

modificările si com pletările u lterioare si Ordinul M DRL nr.839/2009 pentru aprobarea 
Normelor m etdologice de aplicare a Legii N R .50/1991 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii republicata, cu m odificările  si com ple tările  u lterioare;

• HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutu l-cadru al docum enta ţiilo r 
tehnico-econom ice aferente obiective lor/pro iecte lor de investitii finanta te  din fonduri 
publice;

• Legea nr.10/1995 Republicata, privind calitatea in constructii, cu m odificările  si 
completările ulterioare;

• HG nr.766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calita tii construcţiilo r si urm arirea 
comportării in exploatare a acestora, cu m odificările si com pletările  ulterioare;

• H.G.R. NR.925/1995 pentru aprobarea regulam entului de verificare si expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a executie ilucrarilor si construcţiilor;

• c lad ir'172013 ~  ^  ^  proiectare seism ica “  Partea • - Prevederi de proiectare pentru

• NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din
» o n ar.m at S' b6t0n PrecomP rim a t-p a rte a 2  -  Executarea lucrărilor de beton

• ORD N MS nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea N orm elor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populaţiei;

I  m ? r  PenJ rU apronarea O.G.195/2005 privind pro iecţia  mediului;
• u .u .Qj . 195/2005 privind protectia mediului.

Concluzii
Expertizele tehnice realizate, precum  :
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TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"

Expertiza tehn ică  corp B. B iblioteca Judeţeană Neamţ. PR O IEC T nr. 162/2016. 
sem nată de ing iner Constantin G rapă. « Expertiză tehnică corp B pentru 
de term inarea n ivelu lu i de asigurare al construcţie i supusă la încărcări de 
exp loatare  norm ală şi încărcări în gruparea specia lă în com binaţie cu încărcarea 
seism ică, respectiv pentru stabilirea deciziei de intervenţie în conform itate cu 
prevederile  din norm ele tehnice în v igoare », în care s-au evidenţiat 
vulnerabilităţi la nivelul unor componente structurale : 

o Scară interioară de acces ce asigură o înălţime de doar 1.65m , între treapta a 
doua şi intradosul grinzii planşeului de peste etajul 2.
Grinda de deasupra rampei de scară, se impune a fi eliminată prin spargere 
, urmând să se refacă ca grindă întoarsa,pentru a asigura o înăţime utilă, 

o Ritmul înălţimii treptelor nu este constant, astfel incât se propune o rebordare 
în vederea echilibrării înălţimii, 

o Buloanele de ancorare a structurii metalice sunt la vedere in zona intradosului 
planşeului din beton. S-a observat existenta unor şaibe circulare cu rol de 
blocaj şi o singura piuliţă.E necesar verificarea fiecărei ancorări in parte 
asigurându-se tensionarea ,conform proiectului întocmit.Trebuie suplimentate 
la două bucăţi piuliţele ce asigură strângerea şi betonată zona,asigurânsu-se 
in prealabil o protecţie anticorozivă asupra pieselor metalice, 

o Odată cu lucrările de protejare a componentelor metalice trebuie verificată 
starea prinderii stâlpilor de placa de bază. 

o Se impune o soluţionare mai bună a sistemului de contravântuiri orizontale la 
nivelul acoperişului de peste etajul 3.Se va reface sistemul de contravântuiri 
permiţând controlul acestora prin sistem de mansonare ;

s i
Expertizei Tehnice întocm ită de S.C. TRI ROM CONSULT S.R.L. Cordun, 

iudetul Neam ţ . expert tehnic atestat MDRAPFE - DGDRI seria SS. nr. E1 / 
07.04.1992 pentru exigentele A1, A2. A3 - inq. MURARIU Virgii (2019), în care 
se propun intervenţii locale, radicale la nivelul pardoselii depozitului de carte si 
m inim ale la suprafaţa elevaţiilor perim etrale ale Camerei Depozitului General , 
subsol, corp B -  intervenţii executate si recepţionate în cadrul lucrării “Rafturi 
metlice mobile -  lucrări de am enajare depozite -  montare module de rafturi 
m etalice mobilecu ancoră şurub în pardoseală” -  autorizaţie nr.307/31.07.2019
— recepţie finala 20.12.2021 :

- desfacerea straturilor de pardoseală şi evacuarea pământului dintre grinzile de 
fundaţie, cu mutarea prealabilă a fondului de carte pe timpul lucrărilor, prin 
săpături până la cota de fundare a grinzilor .Lucrările s-au executat pe toată 
suprafaţa încăperii depozitului ;s-au realizat blocuri din beton simplu intre grinzi, 
cu prevederea unor rosturi de tasare pe toate suprafeţele de contact între 
betonul existent si cel nou — rost polistiren extrudat 2cm,

nu au realizat o expertizare generală a clădirilor corp A+B, din toate punctele de 
vedere (rezistenţă ş i stabilitate, în ansam blu obiectiv).S-a urm ărit rezolvarea 
punctuală a reparaţiilor curente urgente (  Teatrul d e jo acă  de la nivelul mansardei 
corp B) sau realizarea unui obiectiv de investiţie (  dotarea cu rafturi mobile a 
depozitului general de carte -  subsol corp B).De a c e e a , în m om entul de faţa, pentru 
a rezolva toate problem ele existente se impune realizarea unei expertize  5 .*  
complexe, care să analizeze am bele corpuri de clădire : corp A ş i B ş i s a  identnfce 
solu ii tehnice de rem ediere a deficienţelor prezentate m cadrul temei de proiectare.

(2 .



în acest context, considerăm oportună realizarea unei documentaţii D.A.L.I. 
pentru Reabilitarea corp A+B Biblioteca Judeţeană "G.T.Kirileanu,, Neamţ, conform  
standardelor şi normativelor în vigoare.

TEMA DE PROIECTARE
DOCUMENTAŢIE TEHNICO -  ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I.

PT. OBIECTIVUL "REABILITARE CORP A+B BIBLIOTECA JUDETEANA G.T.KIRILEANU NEAMŢ"

In ^ A A m if

Administrator p g. NICOLAE Laura
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1. DATE GENERALE
Denumirea achiziţiei: DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REABILITARE 
CORP A + B Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ
Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor
Tipul achiziţiei: întocmire documentaţie proiectare piese scrise şi piese desenate faza D.A.L.I.
Valoare estimata: 54.620 lei fara TVA
Sursa de finanţare: buget local
Modalitatea de atribuire: Achiziţie directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
2.1 Obiectivul caietului de sarcini îl constituie realizarea Documentaţiei tehnico-economice pentru 
reabilitarea corp A + B al sediului central al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” N eam ţ,situat pe B-dul 
Republicii, nr.l5A, cod poştal 610005, cu următoarele categorii de documentaţii:

- REALIZARE EXPERTIZĂ TEHNICĂ DE REZISTENTĂ SI STABILITATE CORPURI A 
(S+P+D. RESPECTIV B (S+P+2+M) BENEFICIARUL PUNE LA DISPOZIŢIE 
EXPERTIZELE ANTERIOARE DIN (2018 - SUBSOL CORP B şi 2019 CORP A)

- DOCUMENTAT!!PROIECTARE PE SPECIALITĂŢI. în faza D.A.L.I.. care să aplice 
concluziile studiilor mai sus amintite cu implementarea măsurilor ce decurg din acestea :

-arhitectură
- rezistenţă
-instalatii electrice, sanitare apă-canal, termice-centrală pe combustibil gazos 
-măsuri P.S.I. implicit scenariu de siguranţă la foc pentru corp A+B (în ansamblu)
-audit energetic

- DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINERE AVIZE PRECIZATE ÎN  CERTIFICATUL DE 
URBANISM

Beneficiarul pune la dispoziţia ofertanţilor expertize tehnice anterior realizate şi certificatul de 
urbanism anterior solicitat.

Este invitat ofertantul să facă o vizită la faţa locului înainte de a-şi înainta oferta.
Orice posibilă neconcordanţă între situaţia de la locaţie şi Caietul de Sarcini, identificată după 

semnarea contractului e tardivă.
Se anexează tema de proiectare, cu descrierea tipurilor de disfuncţionalităţi, care se cer a fi 

rezolvate prin documentaţia D.A.L.I., documentaţie care va realiza şi devizul ce include proiectul tehnic de 
execuţie, precum şi devizul lucrărilor necesar a fi executate.

De asemenea, trebuie luate în seamă o serie de disfuncţionalităţi, care au survenit ulterior, pe 
parcursul exploatăm clădirii (corpA +B) şi ulterior elaborării temei de proiectare. Respectivele 
disfuncţionalităţi sunt menţionate expres în cadrul prezentului caiet de sarcini.
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2.3 Persoana de contact: Inginer (Administrator patrimoniu) NICOLAE Ioana-Laura, tel. 0745540973.

3. DOM ENIUL DE APLICARE
3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de redactare a documentaţiei 
solicitate.
3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru contractor.
3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile exectantului de a respecta legislaţia, 
normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.
3.4. Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.
4. IN FO R M A ŢII LO CAŢIE
4.1 .Zona si amplasamentul

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Piatra Neamţ, la bulevardul 
Republicii arteră principală ce face legătura între centrul oraşului şi zona gării feroviare, respectiv 
centura ocolitoare (străzile 9 Mai şi Bistriţei) şi în apropiere de intersecţia acestuia cu bulevardul 
Decebal, segment rutier urban aparţinând drumului naţional DN 15 Bacău -  Bicaz.

Terenul pe care se află amplasată clădirea bibliotecii, compusă din cele două corpuri A şi 
B legate printr-un corp de legătură şi realizate în etape de timp diferite, are forma unui patrulater 
oarecare şi prezintă ca ve c in ă tă ţi:

NORD Casa de cultură a Sindicatelor -  b-dul Decebal
EST Parcare zonă de locuinţe P+4 (Clinica Crisdent)
SUD Alee acces şi bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la parter

şi demisol.
VEST Bulevardul Republicii.

4.1.2.Statutul juridic al terenului
• Teren intravilan: A1, nr. cadastral/nr. topografic 51.289, 

suprafaţă din acte: 660,00 mp, măsurată 660,00 mp
• Construcţii: A1.1, nr. cadastral/nr. topografic 51.289 -  C1, 

suprafaţă 590,00 mp
înscrieri privitoare la proprietate: Imobilul cu nr. Cadastral vechi 8910, suprafaţa 

construcţie: C1 (corp A) Biblioteca Judeţeană „G .T. Kirileanu” Neamţ -  590,00mp în favoarea. 
JUDEŢUL NEAMŢ domeniu public, cota 1/1 cartea funciară 51.289-C1 (provenită din cartea 
funciară suport hârtie cu numărul 146/N DOMENIUL PUBLIC/ UAT Piatra Neamţ.

•  Teren intravilan: A1, nr. cadastral/nr. topografic 50.802, 
suprafaţă din acte: 600,00 mp, măsurată 660,00 mp

• Construcţii: A1.1, nr. cadastral/nr. topografic 50.802 -  C1, 
suprafaţă 347,00 mp

4.1.3.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament
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Amplasamentul construcţiei este situat într-o zonă de seism icitate E (VII), caracterizată de 
acceleraţia terenului ag= 0,25g şi perioada de colţ Tc=0,7s, construcţia încadrându-se în clasa a -  
ll-a, de importanţă deosebită, conform Normativ P100-1/2013.

4.1.4.Caracteristicile principale ale construcţiilor 
INDICATORI

S total teren 660,00 mp teren corp A + 600,00 mp teren corp B
A construită Bibliotecă corp A+B 937,00 mp
A desfăşurată Bibliotecă corp A+B 3.123,00 mp
Regim de înălţime S + P + 2 + M
Categoria de importanţă a clădirii "C" conf. HG nr. 766 / 19 97  
Clasa de importanţă a clădirii "II" conf. Normativ P100 -  1 / 2013 
Gradul de rezistenţă la foc al al clădirii (G R F)"ll"conf. Norm P 118/1999 
Profilul de activitate: activităţi culturale -  servicii de lectură publică 
Program de lucru al obiectivului: 900- 1900 

SITUAŢIA EXISTENTĂ Ansamblul de corpuri ale Bibliotecii Judeţene „G .T . Kirileanu" Neamţ, cu 
spaţiile sale interioare, inclusiv nivelul ocupat de mansarda, se constituie într-un singur 
compartiment de incendiu compus din 5 nivele şi având GRF II şi Ac = 937,00 mp.

Numărul căilor de evacuare:
• 1 cale evacuare de la nivelul mansardei (cota +10,20) spre etajul 2 -  scară curbă cu 

trepte balansate L = 24-s-40cm
• 1 cale evacuare de la etajul 2 spre etajul 1
• 3 căi de evacuare de la etajul 1 la parter.
Număr de fluxuri mansarda -  1 flux.

4.1.5.Nivelul de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor 
In cadrul obiectivului exista urmatoarele categorii de ins ta la tii:

-instalatii electrice de iluminat, prize, iluminat de emergenta;
-alimentare cu apa potabila din reţeaua municipala;
-reţea fibră optică internet;
-racord canalizare menajera si pluviala;
-branşament gaze naturale.

- EXISTENTA UNOR EVENTUALE REŢELE EDILITARE IN AMPLASAMENT CARE AR
NECESITA RELOCARE/PROTEJARE , IN MASURA IN CARE POT FI IDENTIFICATE- Nu este 
cazul.

- POSIBILE OBLIGAŢII DE SERVITUTE; Nu este cazul.

'CONDIŢIONĂRI INSTRUCTIVE DETERMINATE DE STAREA TEHNICA SI DE SISTEMUL 
CONSTRUCTIV AL UNOR CONSTRUCTII EXISTENTE IN AMPLASAMENT, ASUPRA CARORA SE 
VOR FACE LUCRĂRI DE INTERVENTII DUPA CAZ; Conform expetizei tehnice, dupa 
caz. Necesitatea reabilitării termice la nivelul pereţilor exteriori doar pe interior, fara deteriorarea 
sau acoperirea mozaicului de pe faţada principala.
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- REGLEMENTARI URBANISTICE APLICABILE ZONEI, CONFORM DOCUMENTAŢIILOR DE 
URBANISM APROBATE : PLAN URBANISTIC GENERAL/PLAN URBANISTIC ZONAL SI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT; Nu este cazul

-EXISTENTA DE MONUMENTE ISTORICE/ DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE 
PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDIŢIONĂRILOR 
SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE. Biblioteca Judeţeană 
,,G.T.Kirileanu” Neamţ se afla in zona de protectie a monumentului Casa horticultorului 
E.M.Brudariu NT-IV-m-B-10756, neexistand vizibilitate directa cu acesta.

4.1.6.Concluziile evaluării impactului asupra mediului
Intervenţiile de reabilitare la nivelul corpurilor A si B, ale Bibliotecii Judeţene „G.T. 

Kirileanu” Neamţ, nu constituie un factor de poluare a mediului.

3.DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ

3.1. TOTAL PERSONAL EXISTENT 52 persoane
3.2. RESPONSABIL LEGAL manager MEREUTA Mihaela

4. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL SI IMPUNERILE CE REZULTA DIN 
APLICAREA ACESTUIA

La intocm irea docum entaţiilo r se vo r avea in vedere urm atoarele acte normative, precum si
obligaţiile ce decurg din acestea:
•  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii republicata, cu 

m odificările si com pletările ulterioare si Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea 
Norm elor m etdologice de aplicare a Legii NR.50/1991 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de constructii republicata, cu modificările si com pletările ulterioare;

•  HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaţiilor tehnico- 
econom ice aferente obiective lor/pro iecte lor de investitii finantate din fonduri publice;

•  Legea nr.10/1995 Republicata, privind calitatea in constructii, cu modificările si completările 
ulterioare;

• HG nr.766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii construcţiilor si urmarirea 
comportării in exploatare a acestora, cu modificările si com pletările ulterioare;

•  H.G.R. NR.925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executie ilucrarilor si construcţiilor;

•  P 100-1/2013 -  Cod de proiectare seism ica -  partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri,
• NE 012/2-2010 Norm ativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton 

armat si beton precom prim at -  partea2 -  Executarea lucrărilor de beton
•  ORDIN MS nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Norm elor de igiena si sanatate  

publica privind mediul de viata al populaţiei;
•  Legea nr.265/2006 pentru apronarea O.G. 195/2005 privind protectia mediului;
•  O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului.
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5. CERINŢE CAIET DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini se bazează pe tema de proiectare anexată şi 

cuprinde şi adăugiri, care sunt fundamentate de documente redactate ulterior 
respectivei teme de proiectare.

Documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru Reabilitarea 
Bibliotecii Judeţene “G.T.Kirileanu“ Neamţ, trebuie să studieze şă să ofere > * 
soluţii pentru următoarele probleme pe care beneficiarul le sesizează :

Controlul ascensiunii /  pătrunderii în clădire, prin elementele de construcţie (pereţi/pardoseală) a 
nivelului ridicat al pânzei freatice, care în perioade excepţionale, cu precipitaţii peste limitele obişnuite, 
determină infiltraţii de alertă în cadrul subsolului corp A, la nivelul pardoselii, cu ascensiune a nivelului apei în incintă 
de pi na la 10cm;

Remedierea sistemului de colectare ape pluviale învechit, cu probleme vizibile de tubulatură deteriorată la 
nivelul subsolului corp A, respective la nivelul superior al acoperişului terasă corp A şi B;

înlocuirea tâmplăriei exterioară din cornier cu geam simplu, în două staturi -  rânduri (parter) în cadrul 
Secţiei pentru adulţi “ Mihail Sadoveanu“  , respectiv într-un strat, la nivelul etajului -  închidere Cupolă cu 
tămplarie PVC cu geam termopan. Situaţia actuala determină major disconfort, pierdere căldură pe timp de iarnă, 
respectiv, încălzire excesivă pe timpul verii. Se pot menţiona aici şi geamuri la nivel subsol cu tâmplărie lemn, sau 
metalică, precum şi geamuri zidite pe interior, cu menţinerea înspre exterior a vechii tâmplării;

Realizarea izolaţiei la nivelul pereţilor de închidere, fie ei de beton armat la subsol sau de zidărie de 
cărămidă la parter şi etaj, cu următoarele amendamente;

o Etajul, unde ponderea închiderii cu zidărie finisată cu tencuială structurată pe bază de 
ciment este mult mai mare, faţă de situaţia parterului unde primează ca pondere partea vitrată, 
prezintă următoarele particularitaţi: 

a) Pereţii plini, care ar putea face obiectul anvelopării exterioare prezintă deteriorări de tencuială (expusă 
la intemperii), deteriorări care pornesc de la infiltraţii de la nivelul aticului planşeului terasă. Se impune analizarea 
remedierii acestor deteriorări, care altfel, la momentul prinderii mecanice a termoizolatiei pot să devină problematice -  
rezultând desfacere a unor porţiuni de tencuială. Faţada principală a corpului A are un mozaic ornamental, care în 
general este păstrat bine, în ciuda trecerii timpului, detaliu de finisaj ce impune termoizolarea pe interior a peretelui 
exterior respectiv, opac.

La nivelul terasei circulabile, actuala protecţie a aticului (şliţ de tablă zincată) se impune a fi schimbată fiind 
deteriorată şi ineficientă;
Pe lângă infiltraţii, în afara celor superficiale, provenite din ape pluviale şi pornite de la nivel atic şi a celor de la 
rost corpuri A şi B, trebuie menţionată subdimensionarea termoizolatiei la nivel de planşeu terasă 
neconfomnă cu Normativele termotehnice în vigoare, care e susceptibilă a crea condiţii de condens interior si 
'mp iert igrasie<, ceea ce creează un mediu impropriu pentru utilizarea unei funcţiuni precum cea în cauză -  de 
biblioteca -  atât pentru public, cât şi pentru angajaţi şi pentru depozitarea fondului de carte; 
ln tproblexm®încălzirii instituţiei, care se face pe combustibil gazos, la momentul de fată printr-o 
centrală termică dotată cu două cazane, legate în serie,localizate la subsol corp B, ce deservesc ambele 
corpuri de clădire - Corp A, respectiv Corp B -  Extindere bibliotecă, centrală lipsită de automatizare -  ce ar 
eicientiza consumul de combustibil gazos, precum şi ar asigura controlului unei temperaturi distincte în zile 
ibere, faţă de cele de program şi funcţie de orarul de lucru, se impune şi înlocuirea acesteia; de reţinut că,



actuala centrală termică este una cu tiraj natural şi cameră de ardere deschisă -  care nu va mai fi admisă 
decât cel mult 1-2 ani d.p.d.v. tehnic, normele europene urmând să impună înlocuirea acesteia cu o centrală 
cu condensare, cu tiraj forţat;
Consumul ridicat de energie electrică, dat fiind necesitatea atât a personalului, cât şi a publicului de a utiliza 
dispozitive IT electrice (computere de lucru pentru personal, computere cu acces Internet gratuit pentru 
public, imprimante, retroproiectaore, televizoare LED pentru proiecţii/activităţi realizate cu mijloace AV, 
aparate de aer condiţionat, aparate de dezumidificare, aspiratoare pentru praf/curăţenie curentă şi igienizare 
colecţii de documente), precum şi iluminatul necesar, recomandă obiectivul pentru a i se implementa panouri 
fotovoltaice cu poziţionare la nivelul acoperişului terasă necirculabilă al corpului A;
O altă nevoie stringentă a spaţiilor o reprezintă asigurarea unui microclimat plăcut pe timpul verii 
(temperatura/umiditate), când aporturile solare sunt majore la nivelul parterului vitrat, respectiv la nivelul 
etajului -  spaţiul Cupolă, dotarea cu aparate de aer condiţionat pentru asigurarea unei climatizări eficiente a 
tuturor spaţiilor din clădire - Corp A (secţii pentru public, birouri, sala Cupola, depozite de carte), dar şi în 
secţiile/compartimentele din Corpul B, precum şi o ventilare a spaţiilor care nu au fost proiectare cu ventilaţie 
naturală, prin intermediul ferestrelor -  de exemplu Secţia Arte, Multimedia „Victor Brauner,,, ai cărei pereţi 
exterior sunt integral opaci, respective, decorativ îmbrăcţi în mozaic;
Mozaicul de la nivel de placaj exterior perete e nevoie de a fi refixat local, respectiv mozaicul pardoselii 
Sălii Cupolă (Corp A) trebuie să sufere inten/enţii pentru reparaţii -  prezentând fisuri, 
înlocuirea instalatiei termice interioară cu uzură fizică şi morală (calorifere fontă, conducte fontă ce 
prezintă pori, care reprezintă puncta de pierdere a apei din instalaţie, care desi apparent în cantităţi mici, 
influenţează săptămânal diminuarea presiunii centralei termice), cât şi suplimentarea numărului de calorifere 
în Corpul A (Parter -  Hol intrare); Corpul B (Etaj I - Săli de lectură şi informare bibliografică „Aurel 
Dumitraşcu”; Etaj II -  Sala Info-Club I şi Sala Info-club II); Corp B - Etajul III Mansarda;
Dotarea cu ascensor exterior sau sau platformă pentru persoane cu dizabilităţi în lăcaşul existent în 
casa scării - corp A pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, reconfigurarea rampei de acces clădire 
pentru persoane cu dizabilităţi pentru respectarea prevederilor legale în vigoare -  Legea nr. 448/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare -  prin conformarea sa dimensional şi prin prevederea balustrade 
metalice;
înlocuirea tâmplăriei metalice interioare din cadrul Sălii Cupola, ce înregistrează uzură fizica/morală + 
parter Corp A -  similară aceleia exterioare.
Igienizare spaţii subsol Corp A ş i B ( Corp A - depozite de carte: Depozit general -  publicaţii periodice, 
Depozit Legal, Depozit Secţia de carte pentru adulţi „Mihail Sadoveanu”; spaţii administrative, 
Legătorie; Corp B: hol subsol, Arhivă, spaţii administrative + CT);
Repararea acoperişului la rost, în zona de îmbinare dintre clădiri -  rost corpuri A-B(infiitraţii repetate); 
Reparaţii faţadă clădire -  Corp A şi B (inclusiv jardinierele din curtea interioară), reparaţii rampă acces; 
Recomoartimentare mansarda Corp B (Teatru de joacă) cu schimbarea destinaţiei: mutarea în cadrul 
mansardei a spatiilor administrative (Birou director, secretariat. Compartiment Contabilitate. Achiziţii publice. 
Resurse umane. Compartiment Informatizare. Diaitizare.Dezvoltare IT.) + sala de consiliu 
Este necesar a fi evaluate lucrările necesare si suficiente, de executat. în vederea obţinerii avizului de 
securitate la incendiu pe întreaga clădire -  corp A + corp B, concomitent cu lucrări ce răspund_ 
cerinţelor I.S.U. semnalate în Expetiza tehnică privind securitatea la incendiu Cc, Ci, a 
proiectului/obiectivului “Teatru de joacă pentru cooii”. nr.08/02.02.2015, realizată de Alexandrescu 
R.toan P.F.AAceste lucrări, la nivelul mansardei, vizează şi reabilitarea unor finisaje existente, găsite a 
fi neconforme, dar şi dotarea cu materiale, dispozitive şi instalaţii conforme normelor PSI în vigoare 
pentru noua funcţiune a spaţiului respectiv.
Astfel,se propune în primul rând :
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•  Schimbarea destinaţiei de Teatru de joacă pentru copii în Spaţii administrative, prin relocarea 
spaţiilor administrative de la etajul I -  Corp A ( Birou Director, Secretariat, Compartiment 
Contabilitate. Achiziţii publice. Resurse umane, Compartiment Informatizare. Digitizare.Dezvoltare 
IT.) la nivelul mansardei şl includerea spaţiilor eliberate astfel, de la etajul 1, corp A în circuitul 
serviciilor de bibliotecă, prin extinderea spaţiului alocat Secţiei Arte, Multimedia,, Victor Brauner,,, şi 
a unui spaţiu multifuncţional /  expoziţional, care să găzduiască activităţi de învăţare-educare.

cu realizarea următoarelor tipuri de lucrări:
•  Lucrări de refacere a pereţilor de compartimentare, de placare a peretelui exterior de la mansardă, cu 

desfacerea mochetei existente şi placajului cu dulapi de lemn al podiumului scenei şi gradenelor.
Refacerea pardoselii cu înlocuirea mochetei existente cu parchet laminat de traffic intens.

• Placarea diferenţiată funcţie de rezistenţa la foc a următoarelor elemente de construcţie: stâlpi, grinzi, 
intrados planşeu curb, planşee false orizontale şi pereţi de compartimentare gips-carton şi sticlă, după 
caz..

•  Depistarea neetanşeităţii învelitorii în locurile unde se semnalează infiltraţii, verificarea detaliată a 
învelitorii mansardei în zonele respective şi deciderea măsuhlor de remediere sau înlocuire

• Zugrăvirea pereţilor şi tavanelor noi şi rezugrăvirea pereţilor vechi care nu se modifică, cu var lavabil.
• Realizarea iluminatului de Securitate pe noul funcţional.
• Marcarea căilor de evacuare
•  Instalaţii de limitare şi stingere, respectiv instalaţii de semnalizare 

precum şi acele lucrări popuse ca măsuri în procesul verbal nr. 1933/20.10.2016:
• îndepărtarea saltelelor de vată minerală afectate de apă, cu propunereea de înlocuire a acestora, eventual 

cu prevederea unei alte forme de termoizolaţie tip spumă poliuretanică.
• Corectarea fiecărei ferme de lemn, prin adăugarea elementelor lipsă sau înlocuirea celor

necorespunzătoare, cu înlocuirea sistemului de îmbinare din cuie cu şuruburi speciale pentru lemn
•  Corectarea îmbinărilor fermă stâlp neconforme
• Verificarea îmbinărilor de la baza stâlpilor
• Tratarea masei lemnoase a şarpantei mansardei ignifug şi insectofungicid

Concluziile expertizelor tehnice realizate, precum :
- Expertiza tehnică corp B, Biblioteca Judeţeană Neamţ. PROIECT nr. 162/201 f i ,

semnată de inginer Constantin Grapă. « Expertiză tehnică corp B pentru determ inarea 
nivelului de asigurare al construcţiei supusă la încărcări de exploatare normală şi 
încărcări în gruparea specială în combinaţie cu încărcarea seismică, respectiv pentru 
stabilirea deciziei de intervenţie în conformitate cu prevederile din normele tehnice în 
vigoare », în care s-au evidenţiat vulnerabilităţi la nivelul unor componente 
structurale :

o Scară interioară de acces ce asigură o înălţime de doar 1.65m , între treapta a doua
şi intradosul grinzii planşeului de peste etajul 2.
Grinda de deasupra rampei de scară, se impune a fi eliminată prin spargere , urmând
să se refacă ca grindă întoarsa,pentru a asigura o înăţime utilă,

o Ritmul înălţimii treptelor nu este constant ,astfel inc'ât se propune o rebordare în
vederea echilibrării înălţimii.

o Buloanele de ancorare a structurii metalice sunt la vedere in zona intradosului 
planşeului din beton. S-a observat existenta unor şaibe circulare cu rol de blocai si o 
singura piuliţă. E necesar verificarea fiecărei ancorări in parte asigurându-se 
tensionarea,conform proiectului întocmit. Trebuie suplimentate la două bucăţi piuliţele
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autorfzatie  ^ r  307/3 i T ' rafturi)me(,al i f e m obilecu ancoră  şurub în pardoseală’ -  au toriza ţie  nr.307/31.07.2019 — recepţie finala 20.12.2021 :
^ sff cerea straturilor de pardoseală şi evacuarea pământului dintre qrinzile de
fundaţie, cu mutarea prealabilă a fondului de carte pe timpul lucrărilor prin săpături
pana la cota de fundare a grinzilor .Lucrările s-au executat pe toată suprafaţa încăperii
depozitului ,s-au realizat blocuri din beton simplu intre grinzi cu prevederea unor
rosturi de tasare pe toate suprafeţele de contact intre betonul existent si cel nou -  rost 
polistiren extrudat 2cm,

nu au acoperit o expertizare general, în ansamblu, a ambelor clădiri corp A+B din toate 
punctele de vedere (rezistenţă şi stabilitate, în ansamblu obiectiv).

S-a urmărit rezolvarea punctuală a reparaţiilor curente urgente (  Teatrul dejoacă de 
la nivelul mansardei corp B), sau realizarea unui obiectiv de investitie (  dotarea cu rafturi 
mobile a depozitului general de carte -  subsol corp B).

De aceea, în momentul de faţă, pentru a rezolva toate problemele existente se 
impune realizarea unei expertize tehnice complexe, care să analizeze ambele corpuri de 
clădire : corp A şi B şi să identiifce soluţii tehnice de remediere a deficienţelor prezentate 
în cadrul temei de proiectare şi a celor survenite ulterior.
----------- [n acest context, considerăm oportună realizarea unei documentaţii D.A.L.I. pentru
Reabilitarea corp A+B Biblioteca Judeţeană ”G.T.Kirileanu.. Neamţ, conform standardelor 
si normativelor în vigoare.

în plus, faţă de deficienţele semnalate în tema de proiectare, trebuie să subliniem că 
, în conformitate cu concluziile expertizei nr.118/20.11.2019, a S.C. ACIV CONINSTAL AG
S.R.L. laşi, semnată de expert inginer ROTĂRESCU A.loan, care se vor însuşi ca elemente 
de rezolvat, în cadrul acţiunii de reabilitare trebuie :

să se trateze înlocuirea tâmplăriei duble de cornier de la nivelul parterului —
Secţia carte pentru Adulţi "Mihail Sadoveanu”, ca o implementare de perete 
cortină . cu structură metalică proprie.
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- deasemenea, tâmplăria simplă de cornier, de la nivelul cupolei de peste etajul l, 
trebuie înlocuită cu un sistem de perete cortină, cu dublu scop  -  închidere si 
consolidare cupolă.

- stâlpii de beton armat, de la nivelul accesului principal corp A clădire trebuie 
supuşi consolidării, precum şi grinzile în consolă care descarcă pe aceştia, care 
înregistrează săgeată, ce se impune a fi corectată prin amplasare de 
contravântuiri metalice.

- aticul perimetral clădire corp A, funcţie de gradul de deteriorare, evaluat de 
proiectant, trebuie să suporte intervenţii de remediere la nivel de tencuială, 
precum şi la nivel de protecţie împotriva altor infiltraţii ape meteorice, ulterior cu 
efect îngheţ/degheţ.

- totodată pentru porţiunile -  integral corp A (intrare zonă parter şi clădire zonă 
parter şi etajl) şi parţial corp B, de acoperiş terasă, e necesară refacerea 
hidroizolaţiei cu adaos de termoizolaţie şi refacere a sistemului pluvial de 
colecare a apelor meteorice. Aceste etape fiind parcurse, se poate trece la nivelul 
următor, de amplasare pe planşeul terasă a unui sistem de panouri fotovoltaice, 
de producere curent electric, în cadrul implementării măsurilor de folosire a 
energiei verzi.

- pentru o mai bună supraveghere internă, este necesar a se extinde sistemul 
video de monitorizare, funcţional la acest moment, în toate zonele din clădire, 
sistemele de detecţie fum trebuie extinse în toate compartimentele.

- trebuie evaluată necesitatea amplasării unui paratrăsnet la nivel superior cel mai 
înalt -  etaj 2 mansardă.

- la nivelul subsolului corp A şi corp B, trebuie asigurat un sistem de ventilare, 
astfel încât spaţiile găzduite în zonele respective să poată găzdui fără în condiţii 
optime depozite de carte.
schimbarea destinaţiei teatrului dejoacă de la nivelul mansardei corpului B, se
va face cu utlizarea spaţului respectiv de către personal administrativ bibliotecă,
înţr-o recompartimentare propusă, astfel încât să se poată reloca birourile de la
nivelul etajului 1 al corpului A -  Sala Cupolă, la mansardă.Se vor propune astfel
compartimentări, care se vor realiza cu materiale conform cerinţelor actuale ISU,
respectiv, spapile de la nivelul mansardei, care se decide că pot fi folosite în
conformările arhitecturale existente, se vor verifica /  reface din punct de veder*
aiplacarii iqnifuqe, astfel încât să se respecte integral prevederile scenariului de 
siguranţă la foc.

5.7 Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor
Verificare pe specialităţi

8. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

10



8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cu cerinţele prezentului Caiet de sarcini.
9. PREZENTAREA OFERTEI
9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.
9.2. Perioada de depunere a ofertei este de 5 zile lucrătoare de la data anunţului pe SICAP.

10. CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE
10.1. Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini.
10.2. Termenul pentru predarea documentaţiei este de maximum 30 zile calendaristice.
10.3.0ferta trebuie să cuprindă un centralizator general.

11. CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE
11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fără format 
impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- Lista cantităţilor de lucrări, pe categorii de lucrări;
- alte piese scrise şi desenate aferente documentaţiei D.A.L.I.

11.2 Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat 
cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel 
încât se va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de calitate 
descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.
11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare specialitate în parte, precum şi 
cheltuielile indirecte şi profitul.
11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUŢIE - Termenul de execuţie şi predare a lucrării: 30 de zile calendaristice de 
la semnarea Contractului de execuţie.

13. RECEPŢIA SI GARANŢIA LUCRĂRILOR
13.1 Recepţia se consideră la semnarea procesului verbal de predare-primire documentaţie.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura

recepţionate, în termen de 10 zile de la recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura 
electronică transmisă în sistemul RO e-factura recepţionată, emisă de proiectant, însoţită de procesul-verbal 
de recepţie de predare - primire.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată de reprezentantul autorizat a

ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor legale.
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Propunerea tehnică si propunerea financiară, insotite de Formularul de oferta se vor introduce in 
plic închis.

Oferta împreună cu condiţiile de participare /  calificare, astfel , va fi depusă la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T. KIRILEANU” NEAMŢ, însoţită de Scrisoarea de înaintare sau în format 
electronic la adresele de email: bib etk neamt@vahoo.com: conta bib@vahoo.com.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 14.11.2022, ora 16:00 a.m.
17. POSIBILITATEA RETRAGERI I SAU M ODIFICĂRII OFERTEI
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai până Ia de 14.11.2022, ora 
15:59 a.m.,data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
18. DESCHIDEREA OFERTELOR :15.11.2022, începând cu ora 12:00 a.m.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ
19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă 
adresă decât cele stabilite în anunţul de participare.
20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Preţul cel mai scăzut.

în situaţia in care ofertanţii au propunerea financiară identică, departajarea se face prin reofertare 
Justificarea duratei de garanţiei se va face de către ofertanţi prin prezentarea de documente 

autentice eliberate de producătorii/distribuitorii de materiale, semnate şi ştampilate.. Nu vor fi luate în 
considerare documentele copiate de pe internet.
21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
21.1 Ajustarea preţului contractului - NU se permite.

ÎNTOCMIT Inginer, 

Ioanar-Laura^Micolae
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