
                                                                                                                    Aprobat,  

            ȘERBAN ROBERT NICOLAE 

                                                                                                                     Primar  

Nr.inreg. 9718  /12.05.2020 

 

ANUNT INTENTIE 

 

Serviciul de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul  “INFIINTAREA CENTRULUI 

DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, 

CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR 

PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII 

ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE 

DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII 

POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA 

 

 Cod SMIS 125841;  

 Contract de finantare nr.5365 din 04.05.2020. 

 

 Codul de clasificare: (CPV 71328000-3) – servicii de verificare a proiectelor de structure portante 

 Valoarea estimata a contractului este de 19,813.00 lei fara TVA 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

         Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Eforie, 

jud. Constanta, prin crearea centrului multifunctional, pentru servicii culturale, 

educationale si recreative Carmen Sylva. De asemenea, prin reabilitarea infrastructurii 

rutiere din Orasul Eforie se va imbunatati simtitor calitatea vietii, atat a locuitorilor 

permanenti, cat si ai turistilor care viziteaza zona. 

         Statisticile indica faptul ca în orasele mici si mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, 

se regasesc cele mai multe persoane care traiesc în gospodarii aflate în risc de saracie si 

de excluziune sociala, riscul de saracie fiind invers proporþional cu gradul de urbanizare. 

Spre desosebire de orasele mari, unde, de cele mai multe ori, saracia se concentreaza 

spatial în anumite parti ale oraselor, în care, lipsa unor interventii coordonate si focalizate 

conduce la aparitia unor cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, 

saracia si excluziunea sociala constituie, de regula, fenomene generalizate la nivelul 

orasului. 

          Dezvoltarea durabila si cresterea standardelor de viata în cadrul oraselor/municipiilor de 

mici dimensiuni sunt dependente inclusiv de îmbunatatirea ofertei educationale, nivelul 

de educatie mai ridicat al populatiei fiind o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, 

         durabila si favorabila incluziunii, de oferirea unor posibilitaþi de petrecere a unui timp 

liber de calitate, de îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, dar 

si de îmbunatatirea calitatii si a aspectului infastructurii publice urbane. 

         Proiectul de fata raspunde acestor nevoi, prin crearea unui centru multifunctional pentru 

servicii culturale, educationale si recreative, destinat atat populatiei Orasului Eforie, cat 

si turistilor romani si straini. 

 

 

 

 



Obiectivele specifice ale proiectului 

 

Crearea centrului pentru servicii culturale, educationale si recreative Carmen Sylva; 

     Reabilitarea infrastructurii rutiere in Eforie Sud (strazile - Dr.Climescu, Eminescu, Eternității,    

Talazului, Albatrosului, Pelican și Orizontului); 

 

Descrierea generala a activitatii de verificare tehnica de calitate a proiectului cu titlul  

“INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII 

EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA 

SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD”, Contract de finantare nr.5365 din 

04.05.2020, 125841 

 

TABEL CADRU DE REFERITA CU PRIVIRE LA EXIGENTELE DE VERIFICARE 

IMPUSE DE CONTINUTUL SPECIFIC AL PROIECTULUI 

 
 INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII 

EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR 

PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD 

Nr. 

Crt. 

Specialitate Domeniu 

atestare 

Descriere 

CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, 

CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE 

URBANE IN EFORIE SUD 

 ARHITECTURA  B1 Siguranta in exploatare pentru constructii 

C Securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, 

respectiv pentru instalații in toate specialitațile 

D Igiena,  sanatate si  mediu inconjurator pentru toate domeniile 

E Economie de energie prin izolare termica corespunzatoare 

construcțiilor și instalațiilor din constructii pentru toate 

domeniile 

F Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate 

domeniile 

 REZISTENTA LA 

FOC – 

SCENARIUL DE 

SECURITATE LA 

INCENDII 

Cc si Ci Securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, 

respectiv pentru instalații in toate specialitațile; 

 REZISTENTA A1 Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura 

de rezistența din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru 

construcții 

 A2 Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura 

de rezistența din metal, lemn și alte materiale compozite 

 SISTEMATIZARE 

VERTICAL SI 

DRUMURI 

A4 Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura 

transportului rutier 

B2 Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului 

rutier 

D Igiena,  sanatate si  mediu inconjurator pentru toate domeniile 



 INSTALATII 

ELECTRICE 

Ie ▪ instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru 

curenti slabi, 

▪ instalatii de protectie la descarcari atmosferice, 

▪ instalatii de automatizare si semnalizare, 

▪ instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii, 

▪ instalatii de telecomunicatii si de transmitere a 

informatiilor, 

 INSTALATII 

SANITARE 

Is ▪ instalatii de apa si canalizare, 

▪ instalatii de stingere a incendiilor, 

INSTALATII 

TERMICE 

It ▪ instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a 

aerului; 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN EFORIE SUD 

 REABILITAREA 

PARTIALA  A 

INFRASTRUCTUR

II URBANE : 

STRAZI, ALEI, 

TROTUARE, 

SPATII VERZI - 

DRUMURI  

A4 

 

Rezistenta si stabilitatea pentru constructii rutiere, drumuri, 

piste de aviatie, poduri, tunele. 

B2 Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului 

rutier 

D Igiena,  sanatate si  mediu inconjurator pentru toate domeniile 

 

 

Modalitati de plata 

Plata serviciilor se va realiza esalonat pe perioada derularii contractului. 

 

Termen limita primire oferte: 15.05.2020, ora 09:00 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, 

Eforie Sud. 

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în 

conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul 

castigator va fi selectat din catalogul electronic. 

 

 

INTOCMIT, 

Sef SAEP  

Cretu Cecilia 


