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CLARIFICĂRI
privind achiziţia publică de servicii pentru elaborarea Expertizei tehnice de calitate în vederea
soluționării cauzelor apariției fisurilor în corpul depozitului neconform de deșeuri de la
Hârlău, obiectiv în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme de la
Pașcani-Valea Seacă, Hârlău și Tg. Frumos”
Scrisoare de intenție 30501/27.10.2014
Clarificarea nr. 2
La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele
clarificări:
Întrebare 1:
Referitor la procedura de achiziție directă, pentru atribuirea serviciilor pentru elaborarea
Expertizei tehnice de calitate în vederea soluționării cauzelor apariției fisurilor în corpul depozitului
neconform de deșeuri de la Hârlău, obiectiv în cadrul contractului de lucrări “Închiderea depozitelor
neconforme de la Pașcani-Valea Seacă, Hârlău și Tg. Frumos” publicată cu scrisoarea de intenție cu
nr. 30501/27.10.2014.
Prin prezenta … vă rugam să ne precizați cerințele esențiale care au stat la baza evaluării
nivelurilor minime de performanta a investiției, regăsite în proiectul tehnic, conform legii 10/1995,
conform Hotărârii nr. 925/1995 si a Ordinului nr. 777/2003.





Răspuns 1:
În conformitate cu Legea nr.10/1995, HG nr. 925/1995 si Ordinul nr. 777/2003, pentru
investiția „Reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Hârlău” documentațiile din
faza de proiectare PTh, CS, DTAC, Studii Geotehnice, au fost verificate la următoarele
exigente minime de calitate:
PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ
A1 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;
telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton
armat, zidărie, lemn;
A4 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
Af - Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ;
B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele;
B9 - Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;
D2 - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului.
PENTRU INSTALATII – Is; Ig; Ie.
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