
        UAT STREHAIA  
         Localitatea Strehaia 
         STR REPUBLICII NR 124 
         NR .............../...................... 
 
                                                  CAIET  DE  SARCINI 
 
 
1. INTRODUCERE 
       Denumirea obiectivului de investitie : „Inlocuire tamplarie interioara si 
exteriora Sediul UAT STREHAIA” 
       - Beneficiar : UAT STREHAIA  
 
      Prezentul caiet de sarcini sta la baza intocmirii contractului pentru executia 
lucrarilor de inlocuire tamplarie interioara si exterioara cu tamplarie lemn 
stratificat cu geam termoizolant, realizarea unei imagini urbanistice conforme cu 
specificul arhitecturii existente. 
  
    2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
       Obiectul contractului ce urmeaza a fi   atribuit consta in executarea lucrărilor 
inlocuire tamplarie interioara si exterioara(ferestre si usi interioare si exterioare ) 
cu tamplarie lemn stratificat cu geam termoizolant  la sediul UAT 
STREHAIA,localitatea Strehaia ,str Republicii nr 124.        
     Vizitarea amplasamentului se face la solicitarea ofertantului. 
 
             2.1.  Data de incepere a contractelor  
         Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de  catre 
executant este dupa semnarea contractului de executie lucrari de catre ambele parti. 
 
              2.2. Durata contractelor  
          Durata executie lucrarilor  este de 30 de zile, de la data semnarii contractului 
de lucrari . 
Durata contractelor poate fi prelungita daca in perioada derularii acestuia apar  
situatii neprevazute in caietul de sarcini si intocmirea unui act aditional. 
 
               2.3. Executarea contractelor 
       Prezentul contract  , inceteaza sa produca efecte odata cu semnarea procesului verbal 
de receptie finala, dupa terminarea perioadei  de receptie  a lucrarilor. 
Specificatii tehnice pentru tamplaria din lemn stratificat cu geam termopan ce se va 
monta: 
      Caracteristici generale: 
 
        Tamplarie : 

- durata de folosinta  minim 20  ani 
- perioada de garantie  minim 5 ani 
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         Profil : 
    Profilul este din lemn stratificat (triplu-stratificat sau dupa caz dublu-stratificat), 
prezinta certificat de calitate si conformitate. Esenta si dimensiunea profilului va fi 
aleasa corespunzator, astfel incat produsul contractat sa reziste la radiatiile UV si 
intemperiile specifice, pe intreaga durata de folosinta, dar mai ales in perioada de 
garantie. Neincadrarea in aceasta rigoare se considera viciu ascuns si va fi tratata 
conform legislatiei in vigoare. Lemnul va avea obligatoriu tratamentele specifice 
de ignifugare si insecto-fungice impuse de reglementarile in vigoare. 
 
        Sticla : 

Termoizolanta dubla sau tripla, grosime pachet sticla 24-32 mm, geam Low- 
E cu Argon, indice de izolare termica Ug = 1,1 – 0,5 W/m2*K, izolare fonica 
de 30- 42 db. 

 
         Feroneria : 
         Tehnologie integrata, inchidere multipunct, certificare Euro si standarde ISO 
9001  
 Lacrimare din aluminiu pe toc si cercevea 
 Praguri din aluminiu pentru usile de exterior si din lemn cu protectie pentru 
trafic intens la usile de interior 
 Garnitura de etansare atat pentru ferestre cat si pentru usi 
  
     Lacuire : 

Lac ecologic rezistent la radiatii UV si intemperii 
          Baituri pe baza de rasini in dispersie apoasa pentru tratamentul preventiv al 
lemnului 
  
  
        2.4. Specificarea lucrarilor de montaj si a finisajelor aferente 
Contractantul, pe langa executarea si livrarea tamplariei va asigura in mod 
obligatoriu urmatoarele lucrari conexe: 
              -demontarea tamplariei existente, 
               -montarea noii tamplarii 
 
       2.5. Controlul montajului si receptia lucrarilor 
        Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a 
tamplariei  solicitate verificandu-se:functionarea cu usurinta a accesoriilor de 
inchidere, deschidere si blocare;fixarea corecta a tocurilor in zidarie, completa 
montare a accesoriilor si functionarea corecta a acestora. 
 
       2.6. Cantitatile de lucrari de executat 
In antemasuratoare, tipurile de  ferestre si usi  cu tamplarie lemn stratificat pe tipuri 
de esenta si geamuri termopan , defalcate pe dimensiuni astfel: 
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1.Fereastra 2 canate, cu luminator fix in partea superioara. Dimensiuni: L = 
1000 mm, Htot = 2.100 mm, H liminator = 700 mm, deschidere dubla pe 
segment dr. si simpla pe segmant stg. 
2.Fereastra in trei canate, cu luminator superior, caracteristici specifice de 
exterior Dimensiuni : L = 1500 mm, Htot = 1880 mm , H luminator = 660 
mm; Deschidere dubla pe segmentele exterioare si desch idere simpla pe 
segmentul central. 

3. Fereastra in doua canate, cu luminator superior, in arcada, segmentat pe 
raze,caracteristici specifice de exterior si elemente constructive similare usii 
de acces principal. Dimensiuni : L = 1000 mm, Htot = 2200 mm , H luminator 
= 650 mm 
4. Usa dubla L = 1400 mm, Htot = 2420 mm , H luminator = 388 mm 
deschidere interior , latime toc = 400 mm  
5. Usa dubla acces principal, cu luminator superior, in arcada, segmentat pe 
raze,caracteristici specifice de exterior, L= 1450 mm ; H tot = 3240 mm ; H 
luminator = 940 mm, deschidere in interior,latime toc =200 mm 
 6. Usa dubla interior L = 1550 mm, Htot = 2440 mm, latime toc = 400 mm   
 
7. Usa dubla interior L = 1550 mm, Htot = 2600 mm , latime toc = 400 mm , 
8. Usa simpla interior L = 950 mm, Htot = 2150 mm , latime toc = 200 mm  
9. Usa  simpla interior L = 950 mm, Htot = 1980 mm , latime toc =200 mm   

 
 
        2.7 Receptia lucrarilor executate. 
         Lucrările se vor finaliza prin verificarea lucrării la faţa locului de catre o 
comisie numită de conducerea UAT STREHAIA  şi consemnarea  recepţiei într-un 
proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 
        3.DATE PRIVIND ELABORAREA ,PREZENTAREA ,DEPUNEREA SI 
EVALUAREA OFERTEI 
      
       Achiziţia lucrărilor  se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi  completările ulterioare. 
        Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate conform cerintelor din 
caietul de sarcini revine in totalitate executantului, in conformitate cu prevederile legale. 
 
       3.1 Modul de prezentare a ofertelor 
        Oferta de pret se va prezenta pe bucata conform modelelor mentionate la punctul 2.6 
        Numarul de bucati pentru fiecare model va fi stabilit prin contractul de lucrari 
semnat de ambele parti. 
 
        3.2 Criteriul de atribuire a contractelor 
        După parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei  
câştigatoare în baza criteriului „Preţul cel mai scazut”, cu respectarea 
prevederilor din  caietul de sarcini.        
       Oferta acceptabilă din punct de vedere tehnic înseamnă oferta care răspunde  
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complet cerinţelor formulate în prezentul caiet de sarcini. 
        Nu se accepta actualizarea valorii contractelor incheiate. 
      
 Pe parcursul derularii contractelor corespondenta va fi in limba romana. 
 
 
 
 
 
    PRIMAR,                                DIRECTOR EXEC.                      , 
  GIURA IOAN                      MIHUTESCU EUFIMIE        
 
                                                                                          Intocmit, 
                                                   COMISIA:         
 
 
                                                    MIHUTESCU EUFIMIE-presedinte________________    
 
                                                                  OBEANU ADRIANA-secretar______________________ 
 

BARAN SIMONA-membru_________________________ 
 

STOICHINA COSTEL-membru______________________ 
 

MOLEA GABRIEL-membru________________________ 
 

MIULEASA MIRCEA-membru_____________________ 
 

BACINICA ILIE – membru ________________________ 
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