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Data 08 / 03 / 2022 Florin Olimpiu CHEAUA 

[CAIET DE SARCINI] 

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO 

ECONOMICA - LUCRARI DE REPARAȚII TROTUARE IN LOC. 

SATCHINEZ 

PREZENTUL CAIET DE SARCINI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PENTRU CONTRACTUL DE 

SERVICII AVAND CA OBIECT:.  

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA - LUCRARI DE REPARAȚII 

TROTUARE IN LOC. SATCHINEZ

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 REPARAȚII TROTUARE IN LOC. SATCHINEZ 

Surse de finanţare:  Buget local 

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

Valoarea totală estimativă a achiziţiei: 21.008,41 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 REPARAȚII TROTUARE IN LOC. 

SATCHINEZ, 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 REPARAȚII TROTUARE IN LOC. SATCHINEZ 
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Elaborarea documentației tehnico-economice se va realiza in următoarele faze: 

DENUMIREA SERVICIILOR DE PROIECTARE 

SERVICII NECESARE 

Realizare relevee pe teren pentru identificare stării tehnice actuale a amplasamentului și încadrarea degradărilor conform cu 

normele tehnice în 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). 

Se vor elabora toate proiectele de specialitate impuse iri Avizele Tehnice - Relocări/ protejări de rețele din amplasament 

(gaz, apa-canal, electrice etc.) 

1. INFORMAŢII GENERALE 

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

ECONOMICA - LUCRARI DE REPARAȚII TROTUARE IN LOC. SATCHINEZ”  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: COMUNA SATCHINEZ 

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

1.4. Beneficiarul investiţiei : PRIMĂRIA COMUNEI SARCHINEZ 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare : PRIMARIA COMUNEI SATCHINEZ 

2. INFORMATII DESPRE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

2.1. Necesitate si oportunitate 

Având în vedere faptul că pe anumite străzi din localitatea Satchinez sunt trotuare din beton aflat într-o stare avansată 

de degradare, cu dale sparte, crăpate și puternic degregate, neîncadrate în borduri, cu zone înnerbate sau pietruite 
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drept pentru care propun contractarea unei firme care să întocmească documentația tehnico-economica pentru 

execuția lucrării de reparații trotuare prin amenajare cu pavele pe următoarele obiective de interes local: 

1. Str. Lalelelor (de la Biserica ortodoxă romană până la Centrul de informare turistică) distanta aprox. 77 ml 

2. Strada Crizantemelor (în drpetul Grădiniței cu program normal), distanta aprox. 67 ml 

3. Strada Lăcrămioarelor (partea stângă raportat la drumul din str. Crizantemelor) - aprox. 88 ml 

4. Strada Bujorilor (partea stângă raportat la drumul cu str. Crizantemelor)- aprox. 37 ml 

5. Strada Bujorilor partea stângă - 116 ml 

6. Strada Lăcrămioarelor (partea dreaptă raportat la drumul din strada Crizantemelor)- aprox. 70 ml 

7. Strada Magnoliei (partea dreaptă raportat de drumul din strada Crizantemelor) - aprox.85 ml 

8. Strada Margaretelor (de la int.str. Crizantemelor cu int. str. Bujorilor) - aprox.108 ml 

9. Strada Bujorilor (partea stângă-dreapta de la Int. str. Margaretelor cu str.Ghioceilor) - aprox. 228 ml 

10. Strada Ghioceilor (partea dreaptă ) -aprox. 60 ml 

11. Strada Petuniei (partea stângă - dreaptă raportat la DJ 693) 

- Partea stângă int. DJ 693 cu str. Trandafirilor - aprox. 139 ml 

- Partea stângă (int. str. Trandafirilor cu str. Garoafelor) - aprox. 193 ml 

- De la Int. Garoafelor cu strada Lăcrămioarelor stânga-dreapta - aprox. 360 ml 

- De la Int. cu str. Lăcrămioarelor, int. str. Panselutelor .partea dreaptă - aprox. 150 ml, partea stângă aprox. 80 

ml 

- Int. str. Panselutelor cu str. Magnoliei - aprox. 56 ml 

12. Strada Brândușei partea stângă- dreaptă raportat la DJ 693 

- partea dreaptă int. Lăcrămioarelor cu int str. Panseliutelor - aprox 70 ml, partea stângă aprox. 157 ml 

- Int. str. Panseluțelor până la str. Magnoliei partea stânga - dreapta aprox. 314 ml 

- Int. Magnoliei capăt PUZ - dreapta aprox. 92 ml, stânga aprox. 28 ml 

13. Capela mortuară loc. Satchinez vor fi amenajate pavele cu rigole rutiere - lungime 34,5 m si lățime 5,5 m. 

Trotuarele urmând să aibă 1,4 m lățime 
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Realizare relevee pe teren pentru identificarea stării tehnice actuale a amplasamentului și încadrarea degradărilor 

conform cu normele tehnice în vigoare. 

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

aducerii obiectivului la starea ințială, inclusiv caiete de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

Evaluarea economica a lucrărilor propuse și realizarea caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor propuse. 

Soluțiile propuse vor fi în conformitate cu situația existentă și cu recomandările din normativul NE 033/2004. 

Proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special reabilitarea si modernizarea infrastructurii (apă, canalizare, 

drumuri), sprijinirea activităților economice, comerciale și turistice, ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale 

locuitorilor, ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea 

unui nivel ridicat de urbanism al întregii comune. 

Amenajarea de trotuare și căi de acces pietonale figurează în prioritățile propuse . 

Investiția este propusă spre finanțare din bugetul local al Comunei Satchinez. 

La ora actuală pe cea mai mare parte a tronsoanelor trotuarele sunt greu accesebile și discontinue circulației pietonale. 

Cele existente sunt din beton aflat într-o stare avansată de degradare, cu dale sparte, crăpate și puternic segregate, 

neîncadrate în borduri, cu zone înnerbate sau pietruite. 

în zonele unde acestea sunt deteriorate, circulația pietonală se face de obicei pe partea carosabilă sau pe acostamentul 

drumului), ceea ce a pune in pericol participantii la trafic si poate conduce la numeroase accidente atât cu vătămări 

corporale cât și pierderi de vieți omenești. 

Analizând necesitățile de dezvoltare locală identificate, atât în domeniul economic cât și în domeniul educațional și 

cultural, modernizarea infrastucturii rutiere reprezintă un element de bază în ceea ce privește crearea de legături 

comunicaționale între comuna și mediul rural sau urban învecinat. 

Având în vedere tendința de tranziție a populației active din satele componente comunei, de la profilul ocupațional 

preponderent agricol la statutul de angajat în domeniul privat, modernizarea infrastucturii rutiere locale și a căilor 

pietonale, va asigură accesul către zonele urbane se conturează ca fiind o necesitate stringentă la nivel local. 

Pe termen mediu și lung, construcția/extinderea/modernizarea căilor de acces pietonale va avea un impact major în 

dezvoltarea economico-socială a comunei, prin sporirea gradului de atractivitate pentru potențialii investitori, creșterea 

siguranței circulației în raport cu situația existentă, reducerea costurilor în sectorul de activitate locală și creșterea 

competitivității și dezvoltarea comunei din punct de vedere urbanistic și al infrastructurii rutiere.  

2.2. Obiective si beneficii 

Prin reabilitarea acestor strazi vor aparea urmatoarele influente favorabile: 
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- creșterea condițiilor pentru dezvoltarea turismului; 

- creșterea siguranței pietonale și indirect a circulației auto; 

- reducerea costurilor și a aglomerației în traficul local.. 

- realizarea unor căi pietonale moderne în zonă; 

- accesibilizarea populației la centrele administratice, economice și sociale în condiții de siguranță și confort; 

- diminuarea situațiilor conflictuale intre traficul auto si cel pietonal 

BENEFICII CARE URMEAZĂ A FI OBŢINUTE: 

- dezvoltarea economiei rurale şi încurajarea diversificării acesteia, prin modernizarea infrastructurii de 

transport, în vederea menţinerii şi/sau creării unor venituri alternative/suplimentare în mediul rural 

- combaterea sărăciei prin stimularea şi sporirea ocupării forţei de munca 

- ameliorarea calităţii vieţii şi a bunăstării generale în zonele rurale prin conservarea, protejarea şi 

ameliorarea calităţii mediului şi a peisajului rural 

- imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul comunei 

- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea copiilor catre scoli in conditii de confort si siguranta. 

Dezvoltarea economica a comunitatilor urbane depinde in mare masura de urmatorii factori: infrastructura de 

baza moderna, locuri de munca, acces la serviciile de educatie, sanatate, tehnologie, transport si telecomunicatii si de 

un mediu natural durabil. Spatiul ofera unele avantaje in plus precum: forta de munca abundenta si mai ieftina, suprafete 

de construit mult mai ieftine, un cost al vietii mai scazut, mai putina aglomeratie si un stil de viata mai linistit 

3. VALOAREA SI PLATA CONTRACTULUI   

 

Valoarea estiamata a contractului (fara TVA) este de 21.008,41 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 cerinţe ale autorităţilor competente) sub a căror jurisdicţie intră reabilitarea trotuarelor. 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 60 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 1.0 / 1995 privi nd 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 

• STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald. Mărci si 

condiții tehnice de calitate. 

• 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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INTOCMIT 

SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE 

Razvan DAVID 
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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 

Maria RABONTU 

 

SOLICITANT ACHIZITIE                                                                                                                             

Liviu Simion MIHAILESCU 

 

VIZAT CONTABILITATE 

Georgeta BERBECE 
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