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CAIET DE SARCINI
Studiu de Fezablitate şi Proiect Tehnic pentru drum tehnologic şi perimetral
Autoritatea contractantă: RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş
Denumire adresă şi puncte de contact. RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş
Adresa poştală: loc Vidrasău, jud Mureş, cod poştal 547612, tel 0265.328.259, fax
0265.328.257,
Email:
investitii@transvlvaniaairport.ro,
adresă
internet:
.transvlvaniaairport.ro
Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală: Regie autonomă
Activitate: Altele: Activităţi aeroportuare
Denumire contract: „Studiu de Fezablitate şi Proiect Tehnic drum tehnologic perimetral,, la
Aeroportul Transilvania Târgu Mureş
Locul principal de executare: RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, loc. Vidrasău, jud
Mureş, cod poştal 547612
Tipul contractului şi locul de executare al lucrărilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor: Servicii de proiectare la RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş,
loc. Vidrasău, jud Mureş, cod poştal 547612
Obiectul:
Urmare a auditului AACR de recertificare a aeroportului din august 2017, precum şi
pentru conformarea la reglementările specificate în documentele de aviaţie civilă, respectiv
RACR-AD-PETA şi Reg EU 139/2014 este necesară construirea unui drum perimetral la
Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, precum şi pentru a face posibilă contractarea acestui
serviciu, atât prin urmărirea şi respectarea normelor calitative cât şi prin respectarea legislaţiei
privind derularea şi gestionarea lui, precum şi respectarea normelor de Protecţia Muncii, P.S.I.
şi Mediu.
Domeniul de referinţă:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de
achiziţie publică şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta şi se
întocmeşte cu scopul de a se aduce la cunoştinţa oricărui partener interesat criteriile de
reglementare legale care stau la baza elaborării măsurilor tehnice specifice pentru eliminarea
oricăror neânţelegeri şi realizarea cât mai clar posibil a contractului de achiziţie publică, atât
prin urmărirea şi respectarea normelor calitative cât şi prin respectarea legislaţiei privind
derularea acestuia, gestionarea şi prin respectarea normelor de Protecţia Muncii, P.S.I. şi
Mediu.
Caracteristici tehnice minimale:
Ofertantul trebuie să facă dovada scrisă că serviciile ofertate corespund cerinţelor din
prezentul caiet de sarcini, prin întocmirea unui tabel comparativ în care se vor înscrie în prima
coloană cerinţele din caietul de sarcini, iar în coloana a doua caracteristicile soluţiei ofertate.
Specificăm faptul că cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt minimale şi
obligatorii.
Oferta cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage
respingerea ofertei.
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INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU OFERTANŢI
Conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
pentru
realizarea
obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii
la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, vor respecta în totalitate prevedrile
cuprinse în:
1) Hotărârea Nr. 907 din 29.11.2016 privind ''Etapele de elaborare şi conţimitid-cadrii al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice" act emis de Guvernul României şi publicat în Monitorul Oficial NR.
1061 din 29 decembrie 2016
2) Regulamentul UE 139/2014;
3) Norma RACR-AD-PETA - RACR-AD-PETA, Capitolul 9 servicii, echipamente şi
instalaţii de aerodrom Amplasare 9.10.5;
4) Normativele şi standardele în vigoare ICAO
5) Se vor respecta cerinţele de calitate şi criteriile de performanţă pentru lucrări de acest tip
stipulate de Legea 10-1995 şi SR EN ISO 9000, SR EN ISO 9001, precum şi Legea
nr. 123-2007 pentru modificarea art.5 din Legea 10 şi Legea 319/2006 - Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă
6) Documentul 8 9 7 3 - I C A O - S E C U R I T Y MANUAL
Terminologie
Tema de proiectare - exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale
beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare
a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale
amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte
condiţionări specifice obiectivului de investiţii. Conţinutul temei de proiectare se adaptează de
către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de
complexitatea obiectivului de investiţii propus
Obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de
construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de
intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente.
Studiul de fezabilitate Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică
prin care proiectantul, fară a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi
în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi
propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat
şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului
de investiţii. Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii Documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, similară studiului de
fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după
caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.
Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa
nr. 5
Construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii,
respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în
sau pe pământ, concepută şi executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice,
economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de
importanţă, inclusiv utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente
Construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea
lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară;
Soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de
fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând
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descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a
principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de
performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
CERINŢE
Deţinerea de către ofertant a autorizaţiilor pentru domeniile necesare realizării Temei
de Proiectare:
proiectant autorizat AACR deţinător al autorizării tip AAP
Se vor respecta cerinţele de calitate şi criteriile de performanţă pentru lucrări de acest
tip, stipulate de Legea 10-1995, SR EN ISO 9000, SR EN ISO 9001, precum şi Legea
nr. 123/2007 pentru modificarea art. 5 din Legea 10 şi Legea 319/2006 - Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă.
Pe parcursul procedurii de achiziţie a lucrărilor de execuţie a proiectului tehnic, a
analizării ofertelor tehnice aferente procedurii de achiziţie a lucrărilor şi în timpul execuţiei
efective a lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, proiectantul va asigura asistenţă tehnică de
specialitate, fără a avea alte pretenţii financiare.
Pentru eventualele solicitări de clarificări emise pe parcursul procedurii de achiziţie,
proiectantul trebuie să transmită răspunsurile la acestea în termen de 2 zile lucrătoare de la
primirea lor.
La proiectarea obiectivului se va ţine cont de prevederile reglementărilor aeronautice
specifice, în ceea ce priveşte exigenţele / cerinţele / recomandările tehnice, operaţionale, de
securitate şi siguranţă aeronautică.
Ofertantul va prezenta un grafic de execuţie al contractului, care va cuprinde toate
etapele necesare derulării acestuia.
Termenul de predare: 70 de zile calendaristice de la data semnării contractului.
DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Toată documentaţia scrisă şi desenată, după recepţie şi decontare, inclusiv
amendamentele şi reviziile ulterioare, devine proprietatea beneficiarului (Aeroportul
Transilvania Târgu Mureş), elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenţii privind
dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora.
CONDIŢII TEHNICE MINIMALE
Documentaţiile se vor preda în:
4 exemplare originale tipărite
2 exemplare în format electronic
Toată documentaţia desenată se va preda şi în format DWG (ACAD 2007).
Toată documentaţia scrisă se va preda în format Word editabil, Excel editabil.
Toată documentaţia necesară obţinerii Certificatului de Urbanism şi a avizelor încrise în
Certificatul de Urbanism, precum şi toată documentaţia necesară obţinerii Autorizaţiei de
Construcţie în 2 exemplare.
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TEMA DE PROIECTARE
1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Studiu de Fezablitate şi Proiect Tehnic drum
tehnologic perimetral la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Judeţean Mureş
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): 1.4. Beneficiarul investiţiei: R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: 2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente, documentaţie cadastrală
- din punct de vedere juridic terenul şi construcţiile existente sunt proprietatea
Consiliului Judeţean Mureş, şi sunt predate în administrare Aeroportului
Transilvania Târgu Mureş
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
- în incinta RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, paralel cu gardul perimetral.
Situatie existentă: terenul este liber de construcţie. în imediata vecinătate a
terenului se află clădirile care alcătuiesc incinta Aeroporului Târgu Mureş, precum
şi spaţiul de mişcare al acestuia, cu dotările sale necesare. Toate clădirile din zonă
sunt dedicate aeroportului.
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
- amplasamentul: în incinta Aeroportului Transilvania Târgu Mureş, în zona
securizată
c) surse de poluare existente în zonă;
- nu există surse de poluare în zonă;
d) particularităţi de relief;
- amplasamentul este pe un teren fară pantă paralel cu gardul perimetral;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
- alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua aeroportului/balizaj.
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare,
în măsura în care pot fi identificate;
- în funcţie de soluţia tehnică aleasă este posibil ca unele din reţele să fie necesar a
se reloca / proteja - reţea de canalizare ape pluviale, cabluri electrice, cabluri de
telecomunicaţii;
g) posibile obligaţii de servitute;
- se va respecta regimul de servituţi aeronautice;
- curs de apă şi canal colector - subtraversare pistă;
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;
- nu există condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul
constructiv al unor construcţii existente în amplasament;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
- nu există reglementări urbanistice aplicabile zonei care ar restricţiona construcţia;
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în
zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone
protejate sau de protecţie.
- nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament
sau în zona imediat învecinată care ar trebui protejate sau ar impune restricţii de
construire;
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2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
Pentru conformarea la reglementările specificate în documentele de aviaţie civilă,
respectiv RACR AD PETA şi Reg EU 139/2014;
în conformitate cu Documentul 8973 - ICAO - SECURITY MANUAL şi
reglementările aeronautice, pentru asigurarea securităţii în zonele aeroportuare, este necesar
un drum paralel cu gardul de împrejmuire, liber de obstacole în orice moment, care să permită
patrularea motorizată la efectuarea serviciilor de pază şi supraveghere, în scopul asigurării
securităţii în zona securizată a Aeroportului. Totodată, acest drum perimetral va fi destinat şi
circulaţiei autovehiculelor şi personalului care desfăşoară activităţi de întreţinere a zonei din
incinta aeroportului.
Drumul va fi realizat de aşa manieră încât vehicolele destinate misiunilor de salvare şi
stingerea incendiilor să aibă acces direct şi imediat la suprafeţele de mişcare şi să poată atinge
extremităţile acesteia în timpul de intervenţie recomandat prin RACR AD PETA.
Acest drum perimetral va fi destinat şi circulaţiei autovehiculelor şi personalului care
desfaşoara activităţi de întreţinere a zonei din incinta aeroportului şi totodată de serviciul de
pază pentru activităţi de patrulare şi supraveghere.
Traseul drumului va urmări conturul perimetrului aeroportului, respectiv traseul
gardului de împrejmuire a incintei aeroportului, la o distanţă suficientă în interiorul
perimetrului ca sa nu penetreze zonele de siguranţă.
STUDIU DE FEZABILITATE
Studiul de fezabilitate va fi realizat şi va fi prezentat conform specificaţiilor din
Hotărârea Nr. 907 din 29.11.2016 privind "Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice".
Scenariile propuse vor fi însoţite de documentaţiile tehnico-economice (minimum
două) şi analiza detaliată a acestora.
Traseul va avea o lungime de aproximativ 6 km, va fi prevăzută circulaţia pe un singur
sens, cu o lăţime de aproximativ 3,50 m, se vor prevedea pante transversale pentru deversarea
apelor pluviale în teren natural.
Curbele drumului tehnologic perimetral se vor prevedea cu supralărgiri şi supraînălţări
ale profilului transversal (conform STAS 863 şi alte reglementări în vigoare).
Realizarea drumului se va face pentru un singur fir de circulaţie. Drumul va avea zone
de încrucişare (alveole de trecere) dispuse spre interiorul zonei de siguranţă la distanţe
prevăzute de reglementările în vigoare.
Va fi realizat un singur drum de acces la instalaţia de balizaj aferent direcţiei de
aterizare 07 şi drumuri de acces spre mânecile de vânt, dimensionate pentru o capacitate
portantă pentru autovehicolele de mic tonaj. Se vor prevedea drumuri de legătură între drumul
tehnologic perimetral şi pista de decolare - aterizare. Pe zona de siguranţă drumul va fi tratat
conform Reg UE 139/2014 (cerinţe de amenajare a fundaţiilor ca obiect în banda pistei).
în drepul celor două porţi de acces de urgenţă (de la pragul 07 de pe latura de vest a
gardului perimetral şi cea de la pragul 25 de pe latura de est a gardului perimetral) se vor
amenaja căi de acces pentru legătură cu drumul perimetral.
Vor fi prevăzute toate semnele şi semnalizările rutiere, precum şi cele de aerodrom,
pentru asigurarea conformităţii cu reglementările aeronautice în vigoare, în zonele în care
drumul tehnologic traversează zonele critice ale instalaţiilor de radionavigatie, platformele de
parcare aeronave, zone de siguranţă etc.
Proiectarea drumului perimetral va avea în vedere că acesta va fi folosit de maşinile de
intervenţie PSI astfel încât se va ţine seama de greutatea acestor autovehicule (în stare
operaţională) şi de dimensiunile de gabarit.
Este prevăzută circulaţia cu frecvenţă redusă a autospecialelor şi a autovehiculelor de
tonaj din dotarea aeroportului.
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Se va avea în vedere folosirea materialului rezultat în urma concasării betoanelor
provenite din demolarea dalelor de beton de pe PDA. în acest sens va fi estimată cantitatea de
material concasat existent în depozitul temporar.
în punctele de început şi sfârşit al traseului, (din zonele de intersecţii cu cele două
platforme de îmbarcare-debarcare) va fi evitată, pe cât posibil, circulaţia auto pe suprafaţa
aeroportuară prin ocolirea platformelor.
Va fi asigurat accesul la echipamentele de radionavigatie.
Se vor executa protecţiile aferente instalaţiilor de balizaj acolo unde este cazul.
Se va amenaja racordarea la terenul natural.
Se vor realiza marcajele, pentru organizarea circulaţiei.
La realizarea acestei construcţii se va avea în vedere şi executarea următoarelor
categorii de lucrări: terasamente, strat de fundaţie şi suprastructură rutieră, marcaje şi panouri
de semnalizare luminoase (adaptate cerinţelor Reg EU 139/2014) privind comunicarea cu
turnul de control pentru continuarea deplasării, la intrarea în zonele de siguranţă ale pistei de
decolare - aterizare.
Se va prevedea faptul că lucrările de execuţie a drumului tehnologic perimetral vor
avea loc sub trafic aerian.
Studiile de specialitate necesare, (topografic-vizat de OCPI, geotehnic, geologic, după
caz, etc) vor fi efectuate de executant pe cheltuiala sa.
Devizul general va fi prezentat conform specificaţiilor din Hotărârea Nr. 907 din
29.11.2016.
Se va avea în vedere includerea costurilor cu dirigenţia de şantier.
Faza SF se consideră încheiată în momentul însuşirii de către beneficiar a soluţiei
propuse şi după ce toate avizele cerute prin certificatul de urbanism sunt obţinute. Se va
executa documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism iar avizele din Certificatul
de Urbanism se obţin de către executant pe cheltuiala sa.

PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE
Proiectul tehnic de execuţie se va elaboara respectând conţinutul cadru din HG
907/2016, Anexa nr. 10, inclusiv formularele FI - F6, parte integrantă a Anexei.
Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure
informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice,
economice şi tehnologice ale beneficiarului.
Proiectarea lucrărilor se va realiza în baza variantei acceptate de investitor din cadrul
STUDIULUI DE FEZABILIATE, a Certificatului de Urbanism şi avizelor / acordurilor
obţinute de executant aferente stadiului S.F.
Dacă este cazul vor fi efectuate studii de teren (topografic, geotehnic etc) necesare
elaborării proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie.
Proiectul tehnic va cuprinde şi:
- toată documentaţia tehnică necesară executării lucrărilor de construcţii, inclusiv
detaliile de execuţie.
- documentaţiile solicitate în Certificatul de Urbanism.
- documentaţia necesară demarării licitaţiei execuţiei proiectului conţinând
antemăsurători, devize cu articole de deviz, centralizatorul financiar al lucrărilor,
etc.
- documentaţia tehnică pentru organizarea executării lucrărilor - D.T.O.E.;
- documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C.;
- Programul de urmărire a comportării în timp a construcţiei.
- Devizul confidenţial.
- Plan de securitate şi sănătate şi evaluările de risc.
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- Verificarea documentaţiilor tehnice de verificatori autorizaţi, pentru domeniile
relevante, efectuate pe cheltuiala ofertantului.
- Grafic de execuţie a lucrării.
Se vor executa/preda către beneficiar:
- Certificatul de Urbanism şi toate avizele prevăzute a fi obtinute in acesta, obţinute
pe cheltuiala ofertantului;
- Măsurători topografice, efectuate pe cheltuiala ofertantului, raportate la reţeaua de
sprijin a aeroportului în sistem WGS 84, efectuate pe cheltuiala ofertantului;
- Aviz AACR, efectuat şi obţinut pe cheltuiala ofertantului;
- Studii de teren (topografic, geotehnic etc), efectuate pe cheltuiala ofertantului;
Proiectul tehnic va conţine memoriul tehnic pe specialităţi, breviare de calcul, caiete
de sarcini, liste cu cantităţi de lucrări, grafic de realizare a lucrărilor, detalii de execuţie,
planşe desenate, etc
în cadrul proiectului tehnic vor fi elaborate şi documentaţiile aferente Anexei nr. 9 a
HG. nr.907/29.11.2016.
Vizitarea ampasamentului: recomandată
Recepţia
- Se va efectua la sediul beneficiarului, în timpul programului de lucru (Luni-Vineri
8,00 - 16,00) de către comisia de recepţie a beneficiarului în prezenţa delegatului
autorizat al furnizorului
Furnizorul va transmite cu minim 4 zile înainte de data livrării, o adresă prin care
informează: data livrării, convocarea comisiei de recepţie a beneficiarului, numele
delegatului cu datele de identitate ale acestuia
Recepţia se va face atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, conform
cerinţelor specificate în caietul de sarcini, contract şi ofertă, la predarea Proiectului
Tehnic şi a avizelor solicitate
- La data recepţiei, furnizorul va prezenta, OBLIGATORIU, toată documentaţia
solicitată în caietul de sarcini
- Procedura de recepţie se va relua menţinând acelaşi algoritm, după ce furnizorul
rezolvă toate neconformităţie (tehnice, documente, documentaţii, avize, etc.), dacă
este cazul
Comisia:
Hădărean F l ^
Potcoavă Cristian
Moldovan Alexandru
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