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CAIET DE SARCINI 

 
monitorizare si solutii tehnice de reparatii sub trafic 

 la suprafetele de miscare 
 

 
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 
328257, Email: investitii@transylvaniaairport.ro, adresă internet: www.transylvaniaairport.ro 
Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală: Regie autonomă 
Activitate: Altele: Activităţi aeroportuare 

Denumire contract : MONITORIZARE SI SOLUTII TEHNICE DE REPARATII SUB TRAFIC LA 

SUPRAFETELE DE MISCARE 
Locul principal de livrare: RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, loc. Vidrasău, jud Mureş,  

cod poştal 547612 
 
Obiectul: 

 
 Prezentul Caiet de sarcini s-a întocmit cu scopul realizării unui program de urmarire si 
intretinere a suprafetelor de miscare,  care sa dezvolte solutii tehnice de reparatii ,sub trafic 
aerian, a dalelor de beton si solutii care sa faca posibila operarea aeronavelor pana la intrarea in 
reparatie capitala a suprafetelor de miscare aeroportuare . 
 

Domeniul de referinţă: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de 
atribuire a contractului de achiziţie publică, 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. 

 
 Caracteristici tehnice minimale: 

Ofertantul trebuie să facă dovada scrisă că produsul ofertat corespunde cerinţelor din 
prezentul caiet de sarcini, prin intocmirea unui tabel comparativ în care se vor înscrie în prima 
coloană cerinţele din caietul de sarcini, iar în coloana a doua specificaţiile ofertantului. 

 
Specificăm faptul că cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii. 
Orice caracteristică diferită, faţă de cerinţele din caietul de sarcini, care îmbunătăţeşte 

performanţele tehnice se ia în considerare. 
Oferta cu caracteristici inferioare celor prevazute în caietul de sarcini, atrage respingerea 

ofertei. 
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Nr 
crt 

Denumire Cerinţe / caracteristici solicitate Observaţii 

Caracteristici tehnice 

1 
Deţinerea de către ofertant a autorizării AACR ca agent aeronautic civil pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică în domeniul infrastructurilor aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave, 
drumuri de acces, parcări, pasaje, poduri). Cod AAP 

2 
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, Legea nr.123-2007 pentru modificarea art.5 din 
Legea 10 si a tuturor celorlalte reglementari in vigoare 

3. 
Se va tine seama de „Expertiza tehnica la suprafetele de miscare” care va fi pusa la dispozitie de 
beneficiar  

CERINŢE 

1 
Documente de 

referinţă 

EASA Certificatione Specifications (CS) and Guidance Material 
(GM) for Aerodromes Design CS-ADR-DSN-initial  

 

RACR-AD-PETA proiectarea şi exploatarea tehnică a 
Aerodromurilor, ediţia în vigoare, inclusiv Ordinul MTI 233 / 2010  
( transpunerea amendamentului 10 la Anexa 14 ICAO) 

 

NP-050-2000-Normativ pentru repararea imbracamintilor din 
beton de ciment aeroportuare 

 

NP-085-2004-Normativ privind evalurea starii de degradare a 
imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare 

 

 NP- 034-1999- Normativ de proiectare pentru structurile rutiere 
rigide aeroportuare 

 

Manualul ICAO pentru proiectarea aerodromurilor (ICAO Doc. 
9157), ediţia în vigoare;  

 

NTE 007/08/00 - execuţia reţelelor de cabluri electrice;  

Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  

 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii  

DOCUMENTATIA TEHNICA va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele: 
 

1 
Documentatia 

tehnica va cuprinde 
cel puţin 

Evaluare tehnica a dalelor de beton de pe suprafata de miscare 
conform   NP-085-2004 

 

O expertizarea diferenţiata a pistei pe sectoare omogene (zone 
de aterizare, rulaj la sol ) atat pe  lăţimea de 30 m cat si pe 45 
m, cu reevaluarea PCN-ului pe aceste sectoare 

 

Identificare şi proiectare soluţii de reparaţie locală, sub trafic, 
pentru suprafeţele afectate de degradări, în scopul asigurării 
continuităţii traficului aerian 

 

Etapizarea lucrarilor de reparatii ,sub trafic aerian,astfel incat sa 
asigure continuităţea traficului aerian pe o perioada de cel putin 
6 luni .  

 

Caiete de sarcini; Antemăsurători; Listele de cantităţi de lucrări 
pe articole de deviz; Centralizatorul obiectelor; Devizul ofertă-
pentru solutiile tehnice propuse 

 

Program de monitorizare a evolutiei degradarilor suprafetelor de 
miscare si planuri de masuri de remediere, aferente 
monitarizarilor,efectuate de ofertant astfel incat sa se asigure 
continuitaţea traficului aerian pe o perioada de cel putin 6 luni . 

 

Determinări ale PCN la anumite intervale prestabilite / sau la 
nevoie, efectuate de ofertant ,in functie de evolutia degradarilor  

 

DOCUMENTATIA TEHNICA va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele 
PIESE DESENATE 

 
 Planuri cu caroiajul suprafeţelor de mişcare, cu evidenţierea 

dalelor supuse intervenţiei în toate etapele 

 

DOCUMENTAŢII 

1 
Documentaţiile se 

vor preda 

Limba de redactare a documentaţie: Română  

în 2 exemplare tipărite şi 1 exemplar în format electronic pentru 
documentaţia tehnică 

 

Toată documentaţia scrisă se va preda în format electronic, 
Word editabil. 

 

2 
Oferta În lei: 

- pentru o perioadă de 6 luni 
- pe o lună 

 

3 Durata contractului  Minim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire  



 
  
 
                               Comisia: Potcoavă Cristian 
                                              Băceanu Toni 
                                              Pop Ioan Petru 
   
    
                       
     
 
                                   
    

 

LIVRARE, RECEPŢIA 

1 
Termen realizare Maxim 10 zile pentru prima evaluare, soluţiile tehnice şi 

documentaţiile tehnice aferente 

 

2 
Recepţia 

documentaţiei 
 

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, 
prin prezentarea şi susţinerea documentaţiei de către acesta. 

 

Recepţia se va face atât din punct de vedere cantitativ cât şi 
calitativ, conform cerinţelor specificate în caietul de sarcini, 
contract şi ofertă,  

 


