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[CAIET DE SARCINI] 

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO 

ECONOMICA - LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DC 37 

SATCHINEZ-HODONI 

PREZENTUL CAIET DE SARCINI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PENTRU CONTRACTUL DE 

SERVICII AVAND CA OBIECT:.  

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA - LUCRARI DE INTRETINERE SI 

REPARATII DC 37 SATCHINEZ-HODONI

CERINTELE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI SUNT CONSIDERATE MINIMALE 

INFORMATII GENERALE 

Denumirea autorităţii contractante: UAT Comuna Satchinez 

Denumirea achizitiei:  SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA - 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DC 37 SATCHINEZ-HODONI 

Surse de finanţare:  Buget local 

Cod de clasificare CPV:   71322100-2 Servicii de estimare pentru lucrari publice  

Valoarea totală estimativă a achiziţiei: 16.806,73 lei fără TVA 
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1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Scopul achiziției îl reprezintă încheierea unui Contract de servicii intocmire documentatie tehnico economica 

din cadrul proiectului:  

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA - LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DC 

37 SATCHINEZ-HODONI, finanțat prin Bugetul Local. 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține 

indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnico - 

financiară în corespondență cu necesitățile beneficiarului. Cerințele tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi 

considerate ca fiind minimale. Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte 

neconforme și vor fi respinse. 

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și 

de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condiții 

pentru certificarea conformității. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la 

verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și 

intreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările în legătura cu 

desfășurarea lucrărilor. 

Prezenta documentație este elaborata spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii 

condițiilor specifice de desfășurare a contractului de proiectare 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și conține 

ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica si financiară 

privind obiectul procedurii de atribuire. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA - 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DC 37 SATCHINEZ-HODONI( Satchinez (braserie) - Hodoni  
(int.Renasterii  cu int.Str.Ronat ), aprox. 5,60 km)
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Elaborarea documentației tehnico-economice se va realiza in următoarele faze: 

DENUMIREA SERVICIILOR 

SERVICII NECESARE 

Identificare stării tehnice actuale a amplasamentului și încadrarea degradărilor conform cu normele tehnice in vigoare.

Realizarea documentației tehnice prin care se propun soluțiile de remediere, respectiv lucrările de întreținere/reparații necesare 

aducerii obiectivului la starea inițială 

Evaluarea economică a lucrărilor propuse și realizarea caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor propuse 

La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi 

definite prin parametri, performanțe și caracteristici. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori 

precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi 

prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod deferiri inist,  în 

scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător). 

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO

ECONOMICA - LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DC 37 SATCHINEZ-HODONI”  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: COMUNA SATCHINEZ 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar): nu este cazul 

1.4. Beneficiar : PRIMĂRIA COMUNEI SARCHINEZ 

La ora actuală aceste trasee sunt, ca structură rutieră, sectoare în stare tehnică rea, contaminate prezentând defecțiuni 

de tipul gropilor și denivelărilor, care generează băltirea apelor pe timp ploios și praf pe timp uscat, fiind impropriu 



România 
Județul Timiș 

Primăria Comunei Satchinez 

pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță, confort și impact asupra mediului. Transportul pe 

acest tronson de drum, se realizează cu costuri ridicate, prezintă o capacitate de circulație redusă, nu corespunde 

cerințelor de trafic rutier actuale și de perspectivă și are implicații negative directe asupra siguranței circulației. De 

asemenea, activitățile comerciale din zonă sunt obstrucționate de starea actuală a drumului. 

Degradările pronunțate ale părții carosabile, impun viteze de deplasare reduse cu foarte multe accelerări și frânări, ceea 

ce conduce la emanații suplimentare de noxe, mult zgomot, praf și trepidații. 

improprii protecției mediului înconjurător. 

în ansamblu, străzile respective nu corespund prevederilor Normativului privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate 

a drumurilor legate de cerințele utilizatorilor - indicativ NE 021-2003 și a Instrucțiunilor tehnice privind determinarea 

stării tehnice a drumurilor publice - indicativ CD 155-2001, motiv pentru care se impun lucrări urgente de întreținere a 

acestora și de asigurare a circulației în bune condiții de siguranță și confort. 

Intretinerea si reparatia acestor trasee reprezintă o primă etapă pentru o viitoare realizare a unor suprastructuri rutiere 

moderne, când evoluția traficului rutier o va impune și beneficiarul va dispune de resursele financiare necesare..  

2.2. Obiective si beneficii 

Prin dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, în zonă se creează premisele unor noi oportunități pentru 

populație, agenții economici și colectivitățile regionale și locale 

3. VALOAREA SI PLATA CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului (fara TVA) este de 16.806,73 lei. In intocmirea ofertei financiare se va tine cont 

de sumele maximum bugetate. 

4. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

Prestatorul are obligația să cunoască și să aplice toate actele normative în vigoare și prescripțiile tehnice 

(reglementări şi/sau c erinţe ale autorităţilor competente) sub a căror jurisdicţie intră reabilitarea drumurilor.Actele

normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative. Enumerarea actelor normative 

este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă 

5. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITIORULUI

Achizitorul se obligă să plătească Prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

Achizitorul se obligă să plătească Prețul către prestator în termen de: 

- Maximum 30 zile de la finalizarea procedurii de recepție.
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Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului facilități și/sau informații pe care acesta le va cere dacă sunt 

necesare îndeplinirii contractului, în limita disponibilităților 

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata de execuție a documentațiilor ce fac obiectul contractului: 

- 30 de zile

7. LEGISLATIE

Documentația tehnico-economică se va întocmi cu respectarea specificațiilor tehnice din prezenta documentație, 

conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 și verificată de verificator tehnic atestat, conform Hotărâre nr. 925 din 

20 noiembrie 1995, cu respectarea următoarelor acte normative, fără a se limita la acestea: 

• Legea 10 / 1995 priv ind calitatea in construcții, cu modificările sî completări le ulterioa re;

• Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si  
completările ulterioare;

• HG 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru âl  documentațiilor 

tehnico- economice;

• Legea 98 / 2016 -privind Achizițiile Publice

• HG 395/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publica / Acord ului cadru din legea nr. 98/2016.

• Legea 319 / 2006 - Legea securității și sanatatii în munca;

• Hotararea 300/2006 privind cerințele minime de securitatea si -sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile;

• OUG 195 /2005 privind protecția medi ului

• Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

• Ordinul comun M.l. si M.T. nr. 1 1 12/41 1/2000 privind institui rea restricțiilor de 

circulație;

• AND 593-2012 Sisteme de Protecție Pentru Siguranța Circulației La Drumuri Si Autostrăzi

• Hotararea 343/2017 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor  de 

construct!i si instalații aferente acestora;

• Hotararea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții;

• H.G.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare al O.U.G.1; 95/2002 privind 
circulația pe drumurile publice;

• STAS 10100 10-75 Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor

• STAS 1799-88 Construcții de beton, beton armat si beton precomprimat.

Tipul si frecventa verificării calitatii materialelor si betoanelor destinate executării lucrării or de 
construcții

• NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton 

armat si beton precomprimat.

• NE 102-1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat

• C 162-73 Normativ pentru alcătuirea si folosirea cofrajelor metalice

• STAS 4273-83 încadrarea in clase de importanta STAS 11100/1-93 Zona seismica

• STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi de inghet. Zonarea teritoriului României

• P 130-99 Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv 
supravegherea curenta a stării tehnice a acestora
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• P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

• GT 006/1997 Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecărilor de teren si stabilirea

soluțiilor cadru cadru de intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor

acestora, in vederea satisfacerii cerințelor de siguranța in exploatare a construcțiilor, refacerea si

protecția mediului

• Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor de consolidare aferente drumurilor

publice -ind. AND 586-2010

• EUROCODURI

• Orice alte norme tehnice si standarde romanești si internaționale in vigoare, precum si cele

care vor aparea sau vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a proiectului.

8. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

Documentaţia va fi predata beneficiarului, pe suport de hârtie în 2 exemplare originale şi unul format electronic. La 

solicitarea beneficiarului, Prestatorul va preda in plus, inca trei exemplare pe suport hartie. 

Odata cu receptionarea si plata documentatiei, prestatorul cedeaza dreptul sau de autor in favoarea autoritatii 

contractante, fara a mai emite nici un fel de pretentii legate de aceasta . 

Recepţia se va executa după predarea documentaţiei care face obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Decontarea serviciilor se va face numai după semnarea procesului verbal de recepţie, FARĂ OBIECŢIUNI, pe baza 

de factură emisă de prestator; 

IMPORTANT: La recepția serviciilor prestatorul va ceda achizitorului drepturile de exclusivitate asupra obiectului 

contractului 

           SECRETAR GENERAL UAT – PENTRU LEGALITATE 

Andrei ROBANESCU 

VIZAT RESPONSABIL ACHIZTII PUBLICE 

Alexandru Laurentiu Gligor

SOLICITANT ACHIZITIE     

Liviu Simion MIHAILESCU 

VIZAT CONTABILITATE 

Georgeta BERBECE 

mailto:office@assistco.ro



