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N r . X Z 4 £ _ din . Pop loan Petrjĵ  

CAIET DE SARCINI 

DALI si PT, cu detalii de execuţie ,extîndere si copertina cu legătură la terminal de sosiri 
internaţionale 

Autoritatea contractantă: RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 
Denumire adresă şi puncte de contact. RA Aeroportrul Transilvania Târgu Mureş 
Adresa poştală: loc Vidrasău, jud Mureş, cod poştal 547612, tel 0263 328 259, fax 0265 328257, 
Email: investltii@transvlvaniaalrport.ro. adresă internet: www.transvlvaniaairport.ro 

Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală: Regie autonomă 
Activitate: Altele: Activităţi aeroportuare 

Denumire contract: DALI si PT, cu detalii de execuţie ,extinderesi copertina cu legătură la terminal 
de sosiri internaţionale 

Locul principal de executare: RA Aeroportrul Transilvania Târgu Mureş, loc. Vidrasăujud 
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: 

Prezentul Caiet de sarcini s-a întocmit cu scopul achiziţionării unui serviciu specializat de 
proiectare care sa execute documentaţiile necesare pentru DALI si PT, cu detalii de execuţie 
^extindere si copertina cu legătură la terminal de sosiri Internationale 

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 şl 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 şi a anexei acestuia, sunt 
minimale şl obligatorii. 
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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 
Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind "Etapele de elaborare şi coriţinutul-cadru 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, tinandu-se seama si de : 

o ANEXA Nr. 5 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru DALI 
o ANEXA Nr. 10 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru Proiect tehnic de execuţie 
o ANEXA Nr. 9 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru conţinutul-cadru al proiectului 

pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de 
organizare a execuţiei lucrărilor 

o ANEXA Nr. 11 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru Etapele de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice 

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 este prevăzut în anexa nr. 2 şi se 
adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de 
complexitatea obiectivului de investiţii propus, conform Articolul 4 (3). 

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 prefezabilitate - Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se 
limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, 
preliminar, necesitatea şl oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică 
scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni 
fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii. Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate 
este prevăzut în anexa nr. 3. conform Articolul 6 (4). 

Studiul de fezabilitate Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin 
care proiectantul, fără a se limita la datele şl 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, conform Articolul 7 (8) 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii(D.A.L.I) 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. 
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auditurllor 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 conform Articolul 9 
(5h 

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-economlc{e) din studiul de fezabilitate, 
respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct 
de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru 
investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şl de performanţă ce rezultă din Indicatorii 
tehnico-economlci propuşi; 

CERINŢE 

Deţinerea de către ofertant a autorizaţiilor pentru domeniile necesare realizării. Temei de 
Proiectare-; 

- societatea să detina sau să dispună de personal autorizat pentru proiectare constructii 
civile si Industriale si instalatii 

- societatea să detina sau să dispună de personal autorizat ANRE pentru: 
o proiectare instalatii de utilizare gaze naturale 
o pentru proiectare instalatii electrice 

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 şl Legea 319/2006 - Legea securităţii şl sănătăţii în muncă. 

Va fi elaborate un Plan de securitate şl sănătate a muncii precum si evaluări de risc specifice 
lucrărilor. 

Pe parcursul procesului de lîcitatie a lucrărilor de execuţie a proiectului tehnic, analizarea 
ofertelor tehnice aferente procedurii de achiziţie a lucrărilor si in timpul execuţiei efective a 
lucrărilor prevăzute In proiectul tehnic, proiectantul va asigura asistenta tehnica de specialitate, 
fara a avea alte pretentli financiare . 

Toate obiectivele vor fi proiectate ţinând cont sî de prevederile reglementărilor 
aeronautice specifice obiectivelor propuse, 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 maxim de predare este de 120 zile de la data semnării contractului. 
Experienţă: efectuarea unei documentaţii tehnice complete, cel puţin de aceeaşi 

complexitate { DALI; PT+ DT). 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Toată documentaţia scrisă şi desenată, după recepţie şl decontare, inclusiv amendamentele 
şi reviziile ulterioare, devine proprietatea beneficiarului { Aeroportul Transilvania Târgu Mureş), 
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elaboratorul acesteia nu mal poate emite pretenţii privind dreptul de proprietate intelectuală 
asupra ei. 

CONDtŢII 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 
Documentaţiile necesare obţinerii autorizaţiei de construire (mediu, ISC etc) vor fi predate in 

doua exemplare tipărite si electronic in format Word 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 şi Autorizaţiei de Securitate la incendiu, în 2 exemplare. 

TEMA DE PROIEaARE 

1. informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: DALI si PT, cu detalii de execuţie ,extindere sl copertina cu 
legătură la terminal de sosiri Internationale 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Judeţean Mureş 
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar): -
1.4. Beneficiarul Investiţiei: Consiliul Judeţean Mureş 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

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: 

o din punct de vedere juridic terenul şi construcţiile existente sunt proprietatea Consiliului 
Judeţean Mureş, şl 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). 

o Terminalele de pasageri pentru plecări si sosiri Internationale se afla in aceeaşi 
locaţie a aeroportului clădirile fiind practic adiacente 
o Amplasamentul aeroportului Transilvania Târgu Mureş se află în administrarea 

teritorială a Oraşului Ungheni, judeţul Mureş, 
o Suprafaţa: amprenta ia sol a constructie legăturii dintre cele doua terminale este de 

aproximativ 400 mp iar a copertinei este de aproximativ 390 mp. 
o Suprafaţa care necesita interventii In vederea modificărilor de fluxuri de acces pe 

zona de securitate (aproximativ 200 mp) si pentru creerea de noi spatii si constructii (In 
cadrul celui existent) este de aproximativ mp 200 mp 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şl/sau căi de acces posibile; 
o vecinătate 

o clădire DSNA si teminal non-schengen 
o clădiri aeroportuare 

o posibilitate de acces, din parcarea aeroportului 
c) surse de poluare existente în zonă; 

o NU ESTE CAZUL 
d) particularităţi de relief; 
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o NU ESTE CAZUL 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a I zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

o Este asigurata alimentare cu apa ,energie si gaze pentru nivelul actualei configuraţii 
f} existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
o în funcţie de soluţia tehnică aleasă este posibil ca unele din reţele să fie necesar a se 

reloca / proteja - reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare menajeră, electrică, 
reţele de telecomunicaţii 

g) posibile obligaţii de servitute; 
o Locaţia nu presupune obligaţii de servitute de trecere 

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; 

o Condiţionări legate de regimul de înălţime 
o Condiţionări legate de rezistenta clădirilor la care se face interventie 

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. 

o Amplasamentul NU se află în arii protejate 
o In apropierea construcţiei se gaseste amplasat un monument de arhitectura 

2.3 Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 
funcţional. 

In cadrul investitiei se urmăreşte o suplimentare a spatiilor si o imbunatatire a fluxurilor de 
pasageri impreuna cu dezvoltarea unei legaturi funcţionale intre terminalul de plecări 
Internationale si cel de sosiri Internationale, precum si extinderea copertinei din zona de plecări 
pana la limita estica a clădirii de sosiri Internationale, cu reconfigurarea zonei de parcare si de acces 
/ieşire auto si pietonala din zona terminalului de sosiri in concordata cu cel existent la terminalul de 
plecări Internationale. Vor fi repozitlonate si optimizate fluxurile, statiile de parcare pentru 
autobuze, taxi, microbuze si va fi asfaltata zona verde din fata aerogarii de sosiri pana la limita cu 
gardul care delimiteaza "zona tehnica" si accesul in zona tehnica. 

In contextul realizarii investitiei pe partea de reorganizare a fluxurilor din terminalul de plecări 
Internationale este necesar a se mari capacitatea la 3- 4 fluxuri, independente, pentru controlul de 
securitate chiar si in condiţiile relocării actualelor birouri/spatii de control de securitate, vama, 
poliţie de frontieră, punct medical in noile spatii create la parterul si etajul legăturii dintre 
terminale. La organizarea fluxurilor se va tine seama de cerinţele minime necesare referitoare la 
fluxuri si terminale precum si de prevederile "HG 805/2016 pentru modificare si completarea HG 
791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile Internationale sau deschise 
traficului aerian international". Vor fi respecate si prevederile privind consultarea si avizarea de 
către institutiile cu atributii in acest domeniu. 

Legătură dintre cele doua terminale se va realiza pe doua nivele, primul nivel fiind exclusiv 
destinat zonei publice iar al doilea nivel va fi cu acces limitat, prevăzut cu birouri, In aceasta zona 
fiind posibila transferarea birourilor dezafectate pentru creerea fluxurilor de securitate . 

Va fi reproiectat accesul la etajul clădirii din terminalul de plecări, prevazandu-se si o evacuare 
de urgenta . 

Spaţiul aferent terasei existente in zona secretariatului aeroportului va fi reconfigurat pentru a 
se realiza noi spatii cu utilizare ca sali de sedinta/sali de prezentare. 

In terminalul de sosiri Internationale se reconfigureaza zona publica de aşteptare prin 
adaugarea unui etaj peste birourile existente pe toata latura de est a terminalului unde vor fi 
dezvoltate spatii comerciale si birouri. Va fi folosita toata suprafaţa dintre stâlpii de susţinere din 
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aceasta zona. Deasemenea zona securizata a terminalului de sosiri va fi marita prin crearea de 
spaţiu suplimentar pe zona de ieşire din terminai si se va amplasa un flux pentru controlul vamal, 
dotat cu aparatura specifica. 

Toate aceste zone si constructii vor fi dotate cu utilitatiile necesare scopului propus, fie prin 
extinderea acestora din reţelele existente (daca acele capacitati permit) fie prin proiectarea unor 
noi surse de utilitate(reţelele edilitare apă, energie electrică, curenţi slabi, TVCI, canalizare, încălzire 
centrală, sisteme de ventilaţie şi exhaustare , hidranţi interiori etc). 

Se va avea in vedere ca pe cat posibil sa fie reutilizate uşile glisante (vor fi prevăzute reparaţii si 
verificări ale acestora) din terminalul de sosiri Internationale si peretele cortina termopan existent 
acum pe faţada sudica a terminalului de plecări. 

Daca va fi nevoie se va devia canalizarea menajera de pe actualul traseu , 
Zona „ sălii de bagaje „ din terminalul de plecări Internationale (unde se depoziteaza bagajele de 

cala dupa trecerea prin controlul de securitate) va fi marita prin relizarea unei constructii adiacente 
celei existente si care prin spaţiul creat sa permită depozitare si manipularea a aproximativ 400 de 
bagaje de cala.In aceasta zona se vor avea in vedere relocarea instalaţiilor de încălzire ,canalizare, 
electrice ,daca este cazul. 

Avizele necesare de la AACR si institutiile cu atributii in acest domeniu prevăzute in HG 
805/2016 vor fi obtinute de proiectant pe cheltuiala lui. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii {D.A.Ll. ) 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 insotite de documentaţiile tehnico-economice (minimum două) şi 
analiza detaliată a acestora. 

Scenariile vor ţine cont de construcţiile existente aflate pe amplasament, de starea fizică în care 
se află, de ampasarea noilor construcţii sau funcţiuni. 

Studiile de specialitate necesare , (topografic-vizat de OCP!, geotehnic, geologic, după caz, etc) 
vor fi efectuate de executant si pe cheltuiala lui. 

In devizul general vor fi prevăzute si sume care sa asigure realizarea proiectului " As Build " 
la finalizarea lucrărilor de execuţie precum si sume pentru achiziţionarea serviciilor de dirigentie de 
şantier. 

Devizul general va fi prezentat conform specificaţiilor din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 
(anexele 7 si 8). 

Faza D.A.Li. se considera incheiata In momentul insusirii de către beneficiar a soluţiei propuse, 
si dupa ce toate avizele cerute prin certificatul de urbanism sunt obtinute de către executant. Se va 
executa documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor înscrise în el iar 
avizele din Certificatul de Urbanism se obţin de către executant si pe cheltuiala lui. 

PROIECTUL TEHNIC 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" 

Proiectul tehnic va fi executat in baza soluţiei avizate in cadrul D,A,L.I .Cerinţele tehnice 
mentionate in tema de proiectare din cadrul D.A.L.I. vor fi avute in vedere in cadrul elaborarii 
proiectului tehnic. 

Continutul cadru al proiectului tehnic va cuprinde cel puţin elementele din Anexa 10 a Hot. 
Nr.907/29.11.2016 
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Proiectul tehnic va conţine memorii telinice pe specialitati, breviare de caicul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, grafic de realizare a lucrărilor, detalii de execuţie, planşe 
desenate etc. 

Proiectul tehnic va conţine si detalii de execuţie privitoare la racordarea la utilităţi din 
reţelele aeroportului (electric, canalizare, alimentare cu apă, hidranţi interiori) sau din cele nou 
proiectate 

Vor fi elaborate toate documentaţiile necesare obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC), 
programul de urmărire a execuţiei pe faze determinante, documentaţia pentru Organizarea de 
şantier. 

Va fi efectuata verificarea proiectelor pe domeniile relevante de verificatori autorizaţi, pe 
cheltuiala executantului. 

In cadrul proiectului tehnic vor fi elaborate si documentaţiile aferente Anexa 9 a Hot. 
Nr.907/29.11.2016 

In cadrul proiectului tehnic vor fi prevăzute măsurători, probe, teste, verificări etc a 
echipamentelor, pamantarilor precum si o echilibrare a consumatorilor de energie electrica, pe cele 
trei faze, din cadrul tabloului general de distributie. 

Va fi elaborata si documentaţia pentru "Scenariul de siguranţă la foc " care va fi prezentata 
avizata de ISU. 

Proiectul tehnic va cuprinde urmatoarele documentaţii, dar fără a se limita la acestea: 
o toată documentaţia tehnică necesară executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii, 

inclusiv detaliile de execuţie, 
o documentaţiile solicitate în Certificatul de Urbanism. 
o documentaţia necesară demarării licitaţiei execuţiei proiectului conţinând 

antemăsurători, devize cu articole de deviz, centralizatorul financiar al lucrărilor, etc. 
o Devizul confidenţial. 
o Plan de securitate şi sănătate şi evaluările de risc. 
o Scenariu de siguranţă la foc. 
o Verificarea documentaţiilor tehnice de verificatori autorizaţi, pentru domeniile 

relevante, efectuate pe cheltuiala ofertantului, 
o Grafic de execuţie a lucrării. 

Se vor executa/preda către beneficiar: 
o Certificatul de Urbanism al obiectivului, obţinute pe cheltuiala ofertantului; 
o Măsurători topografice, efectuate pe cheltuiala ofertantului, raportate la reţeaua de 

sprijin a aeroportului în sistem WGS 84, efectuate pe cheltuiala ofertantului; 
o Avizele necesare de la AACR si institutiile cu atributii in acest domeniu prevăzute in 

HG 805/2016; 
o Documentaţie şi aviz ISU pentru imobil, efectuate şi obţinute de ofertant pe 

cheltuiala sa; 
o Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 

în cazul în care specificaţiile tehnice din cadrul Caietelor de sarcini - Proiectului tehnic de 
execuţie şi detalii de execuţie, indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 
marcă de fabricaţie sau comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, vor fi menţionate 
doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU vor avea ca efect favorizarea sau 
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eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi 
considerate ca având menţiunea „ECHIVALENT" 

Soluţiile de construire a noilor spatii sl facllltati vor avea In vedere ca executarea acestora sa 
se efectueze fara întreruperea traficului aerian si cu integrarea lucrărilor In funcţie de traficul 
existent la perioada de constructie. 

In vederea elaborarii ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului de către posibilii 
oferta nti. 

Comisie 

Potcoavă Cristian r y ^ ^ 

Moldovan Ovidiu l 

Baceanu Toni 

Rad loan 

SIntean Marlnela 

Teuca Vaslle 

Dlma Adrian 
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