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CAIET DE SARCINI 
pentru Proiectul Tehnic privind obiectivul” Reabilitare  str.  Mihai Viteazul si str 

Eternitatii tronson intre str Haltii si str Morii” 

 
Lucrările de proiectare vor fi realizate, cu respectarea cerinţelor din prezentul „Caiet de 
sarcini” avand in vedere  studiul de fezabilitate   atasat  
            Proiectantul, are obligaţia să inspecteze amplasamentul înainte de întocmirea 
ofertei. 
1. INFORMAŢIl GENERALE 
1.1 Autoritatea contractantă: UAT Strehaia 
1.2 Amplasamentul lucrării: 
Strazile mentionate sunt in intravilanul orasului Strehaia  
Localitatea Strehaia Strada Mihai Viteazu si strada Eternitatii tronson intre str     
Haltii si str Morii  
1.3 Scopul proiectului intocmirea proiectului tehnic privind reabilitare strazi   

str.Mihai Viteazul si str Eternitatii tronson intre str Haltii si str Morii” 

proiectul tehnic inclusiv detaliile de execuţie  
2.3 Rezultate aşteptate din partea Proiectantului 

 Pregătirea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie implică  
- obţinerea tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism pentru 

obţinerea Autorizaţiei de construire în conformitate cu legislaţia română astfel 
încât proiectul tehnic  

 
3. RISCURI 
Următoarele riscuri au fost identificate: 
- Există riscul identificării incorecte a condiţiilor particulare a zestrei existente, a 
terenului şi a naturii solului şi rezultate inadecvate în urma proiectului. 
- Există riscul întârzierilor în obţinerea avizelor din partea autorităţilor. Astfel, pe 
perioada proiectării este necesară o strânsă colaborare şi dialog. 
 
4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
4.1 Generalităţi 
Definiţia generală a activităţilor ce vor fi realizate este stipulată în termeni generali în 
cele ce urmează.  
 Strazile studiate au o lungime totala de 1135 km (M.Viteazu -562 m+Eternitatii -573 m ) 
din care 0.120 km (819 mp) sunt tronsoane modernizate cu imbracaminte asfaltica iar 
diferenta sunt tronsoane modernizate cu pavaj de pavele. 
4.2 Descrierea lucrărilor:  
Valoarea proiectării va fi dată pentru  cele doua strazi Activităţile pe care proiectantul le 
va realiza, dar nu se va limita la acestea, sunt descrise în cele ce urmează: 
 
III. Recepţionarea şi verificarea lucrării  
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Proiectantul  este obligat să verifice următoarele elemente: 
- Dacă forma electronică este corespunzătoare 
- Se verifică prin sondaj concordanţa între dimensiunile de pe plan şi teren de exemplu: 
 
4.3.5 Autorizaţii si Avize  
În conformitate cu Legea 10/1995 modificata, privind calitatea în construcţii şi HG 
925/1995 sunt necesari verificatori autorizaţi de proiect, care să certifice conformitatea 
proiectului cu cerinţele naţionale şi legale în privinţa calităţii. Primaria comunei Bucov 
va asigura certificarea proiectării, printr-un contract separat de asistenţă tehnică, printr-o 
verificare independentă de proiect. 
Principalele activităţi sunt acelea de a verifica şi de a obţine o certificare că soluţiile 
tehnice propuse prin contract sunt eficiente din punct de vedere economic, viabile tehnic 
si conforme cu standardele aplicabile. 
Certificarea nu îl va degreva în nici un fel pe Antreprenor de responsabilităţile şi 
răspunderile ce îi revin pentru realizarea proiectării. Certificarea este necesară anterior 
depunerii documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi Antreprenorul 
trebuie să prevadă în planificarea activităţilor sale 5 zile pentru comentarii şi/sau 
aprobarea proiectării de către verificatorii autorizaţi pentru proiectul în cauză. 
Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construcţie va fi întocmită de proiectant pe 
baza proiectului tehnic, care pe lângă piesele scrise şi desenate va mai cuprinde:  

‐ Autorizaţiile şi avizele necesare menţionate în certificatul de urbanism; 
‐ Cerere pentru obţinerea Autorizaţiei de construire; 

4.3.6 Proiect Tehnic  
Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie nu va începe decât după aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. 
Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie vor fi elaborate cu respectarea Ordinului MDLPL 
nr. 863/2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 
guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 
Antreprenorul va elabora Proiectul Tehnic pentru lucrările prevăzute pentru fiecare lot, pe 
baza rezultatului Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. Proiectul tehnic la 
nivel de detalii de execuţie va asigura o abordare unitară a tipurilor de lucrări în cadrul 
proiectului. 
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul: 
A. Părţile scrise 
1. Date generale: 
- denumirea obiectivului de investiţii; 
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 
- titularul investiţiei; 
- beneficiarul investiţiei; 
- elaboratorul proiectului. 
2. Descrierea generală a lucrărilor 
2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor 
face referiri asupra următoarelor elemente: 
a) amplasamentul; 
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b) topografia; 
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
d) geologia, seismicitatea; 
e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate (după caz); 
g) trasarea lucrărilor; 
h) antemăsurătoarea; 
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi. 
3. Caietele de sarcini 
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi 
cerinţele, condiţiile tehnice de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în 
lucrare, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant de specialitate, prin dezvoltarea 
elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 
3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă 
informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 
c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele 
explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special 
explicitarea desenelor; 
d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 
probele acestora; 
e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată 
determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea 
necesară execuţiei lucrărilor; 
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către ingineri specialişti, pentru fiecare 
categorie de lucrare; 
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi 
responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; 
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 
i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 
j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul 
natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 
În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, confecţii diverse; 
3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini 
pot fi: 
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi 
care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 
3.3. Conţinutul caietelor de sarcini 
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de 
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construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi 
ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; 
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele 
asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale; 
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea. 
4. Listele cu cantităţile de lucrări 
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 
conţine: 
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv  
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte  
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări  
d) listele cu cantităţile de utilaje  
e) fişele tehnice ale utilajelor  
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se 
poate utiliza formularul F3.). 
5. Graficul general de realizare a investiţiei publice  
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor 
de investiţii/intervenţii. 
B. Părţile desenate 
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile 
scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi 
care, de regulă, se compun din: 
1. Planşe generale: 
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 
    - planşa de încadrare în zonă; 
    - planşele topografice principale pe suport electronic; 
    - planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi 
a recomandărilor privind lucrările de fundare; 
    - planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, 
    - planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 
Antreprenorul, în toate aspectele proiectării, va asigura folosirea optimă a resurselor 
financiare, respectiv un raport optim între costurile investiţionale şi cele de întreţinere. 
- Plan de situaţie şi profil longitudinal scara 1/1000 si 1/100. 
- Antreprenorul va elabora profilele transversale scara 1:100 
Planurile de construire indică cotele de teren existente, cotele proiectate, detaliile privind 
amenajarea curbelor în plan orizontal şi vertical, picheţii secţiunii transversale, locaţia la 
toate lucrările de drenare şi structură, locaţia reperelor, a echipamentului şi zestrei 
drumului, şi orice alte informaţii relevante (semnalizare de exemplu). 
Consolidarea drumului se va face cu încadrarea în limita părţii carosabile existente, pe cât 
posibil cu respectarea elementelor geometrice conform STAS 863/85 şi a Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul 
MT nr. 45/1998, în funcţie de clasa tehnică a drumului existent. Se vor reface acolo unde 



 5

este cazul elementele geometrice ale drumului judeţean, în plan orizontal, în profil 
longitudinal şi în profil transversal. 
Dimensionarea sistemului rutier nou se va face in conformitate cu Indicativ AND 584 / 
2002 – Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor 
din punct de vedere al capacităţii portante şi a capacităţii de circulaţie. 
Se vor identifica toate instalaţiile şi construcţiile aeriene sau subterane existente in zona 
drumului, în vederea protejării acestora în condiţiile legii. 
Lucrările de refacere a podeţelor existente ce se demonstrează a fi necesare, împreună cu 
o scurtă evaluare a fazelor de lucrări şi a costurilor acestor intervenţii vor fi supuse 
atenţiei şi aprobării beneficiarului. 
Refacerea podeţelor existente, acolo unde este cazul, în funcţie de lăţimea platformei 
carosabile, cu respectarea elementelor constructive se va face în conformitate cu 
Normativul CD 99 / 2001 – Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi 
podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie din piatră.  
Lăţimea platformei se va proiecta astfel: 
lLatimea partii carosabile este variabila  va fi cuprinsa intre 7.00-8.00 m evazandu-se la 
14 ml  in zona Primariei. 
Scurgerea apelor 
Se va acorda o atenţie deosebită fenomenelor legate de prezenţa apei, luându-se măsuri 
corespunzătoare pentru amenajarea scurgerii apelor, scoţând drumul din zona de influenţă 
a apelor pluviale. 
Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre construcţiile anexe se va realiza prin 
pante transversale şi longitudinale.  
Lucrările proiectate trebuie să aibă rezistenţă şi stabilitate la sarcinile statice , dinamice şi 
seismice, având în vedere situaţia reală din teren: 
- alcătuirea sistemelor rutiere existente din punct de vedere al naturii şi grosimii fiecărui 
strat; 
- tipurile de pământ din patul drumului şi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora; 
- nivelul apelor freatice faţă de fundaţia sistemului rutier; 
- existenţa sistemelor de drenare ale apelor freatice şi eficienţa acestor drenuri; 
- sistemele existente de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă; 
- modul de protecţie existent al acostamentelor şi şanţurilor pentru prevenirea infiltraţiilor 
apelor de suprafaţă în sistemul rutier existent şi eficienţa acestora; 
- stabilitatea corpului şi platformei drumului, a terasamentelor, care alcătuiesc corpul 
drumului; 
- stabilitatea terasamentelor ; 
- elementele geometrice proiectate în plan şi profil longitudinal, care definesc la rândul 
lor amplasamentul platformei proiectate în profil transversal. 
 
4.3.7 Detalii de Execuţie 
Antreprenorul va realiza detalii de execuţie ale elementelor tehnice în plan şi profil şi va 
întocmi tabele detaliate cu toate elementele de pichetare necesare pentru a implementa 
proiectul în teren. 
Detaliile de Execuţie vor conţine toate aspectele tehnice în vederea deţinerii unui studiu 
gata de execuţie: 
Plan de incadrare la scara de 1:25 000 
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Planul de Situaţie Local, la scara de 1 :1000 şi 1:500 
Profil longitudinal, la scara de 1:1000 şi 1:100 prezentând cotele de teren existente, cotele 
proiectate, detaliile privind amenajarea curbelor în plan orizontal şi vertical, picheţii 
secţiunii transversale, descrierea  
Secţiune transversală, scara 1 :50, prezentând cota de teren natural şi secţiunii 
transversale suprapuse, împreună cu cotele relevante şi picheţii acestora. 
Antreprenorul va elabora secţiunile transversale la distanţe corespunzătoare pentru 
întinderile în linie dreaptă şi se va adăuga la secţiuni transversale pe poziţiile necesare, ca 
de exemplu puncte de curbă (dacă este necesar). Pentru sectoarele dificile, secţiunile 
transversale vor fi elaborate la distante de maxim 10 m, sau mai puţin dacă este necesar. 
Secţiunile transversale tip conţinând toate detaliile secţiunii transversale în rambleu şi 
debleu, drenurile laterale, grosimea sistemului rutier, raza de curbură şi supralărgirea, 
lărgirea sistemului rutier, vor fi proiectate folosind o scară de 1:20.  
Tabele pentru cantităţi de lucrări şi secţiuni transversale. 
Podeţe, scara 1:50 prezentând detalii legate de toate podeţele şi alte structuri mici de 
scurgere. 
Detaliile de execuţie vor conţine toate notele relevante, descrierile si detaliile necesare 
înţelegerii scopului şi calităţii lucrărilor solicitate şi vor permite identificarea lor în 
Memoriu tehnic, Caietele de Sarcini şi Listele de Cantităţi. 
Detaliile de execuţie vor fi elaborate pe un format adecvat pe tipuri de caractere şi 
dimensiuni. Detaliile de execuţie vor fi considerate ca fiind "emise pentru execuţie". 
4 
Proiectul tehnic, detaliile de execuţie, în 2 exemplare. 
Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire, în 2 exemplare. 
 
II. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR 
 
II.1.Modul de întocmire 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare legate de 
obiectul contractului de achiziţie publică.  
Astfel ofertantul va prezenta propunerea financiară pentru lucrările prezentate– Liste de 
cantităţi, respectând formatul şi conţinutul acestora în totalitate.  
 
ASISTENTA TEHNICA : 
In cadrul asistentei tehnice îşi va desfăşura activitatea in relaţiile cu beneficiarul, 
constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii de dirigenţie de şantier pentru derularea in 
bune condiţii a  contractului  de lucrări, cu respectarea normelor in vigoare şi atingerea 
obiectivelor generale ale proiectului..  
Activitatea de asistenta tehnica a proiectantului va fi condusa de urmatoarele principii: 

 impartialitate fata de toti factorii implicati in derularea contractului de 
lucrari care concura la punerea in aplicare a proiectului elaborat de catre 
proiectant ( se va tine seama de prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, 
republicata si Legii nr.11/1991, privind combaterea concurentei neloiale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ). 

 profesionalism 
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 fidelitate 
 respectarea legalitatii 
Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare 
a lucrarii cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. 

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau 
listelor de cantitati facuta de catre asistenta tehnica a lucrarii va fi insusita de catre 
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de 
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar. 

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fara aprobarea beneficiarului.  

Toate documentele emise de catre asistenta tehnica vor fi numerotate si indosariate, iar 
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de 
executie vor fi insotite de justificari 

  Modalitati de plata: 
Plata se va face in 15 zile de la receptia finala a documentatiei 
 
 
COMISIA:         
 
                                                MIHUTESCUEUFIMIE-Presedinte________________ 
 
 
                                               OBEANU ADRIANA-secretar______________________ 
 
 

        BARAN SIMONA-membru_________________________ 
 

 
        STOICHINA COSTEL-membru______________________ 

 
 

         MOLEA GABRIEL-membru________________________ 
 

 
        MIULEASA MIRCEA-membru_____________________ 

 
 

       BACINICA  ILIE  membru   ________________ 


