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PRIMARIA STREHAIA                                                                                  APROBAT , 
STR REPUBLICII                                                                                              PRIMAR 
NR 124 
NR            /                                                                                                       GIURA IOAN 
 
 
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 
 

Elaborare studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investitii  
 
 

”Reabilitare strada Mihai Viteazu si strada Eternitatii din orasul Strehaia „ 
 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către 
fiecare dintre ofertanţi. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. În cazul în care caracteristicile 
minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă,. 
 
1. PREZENTAREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: 

Unitatea Administrativ Teritorală  Strehaia,localitatea Strehaia ,strada Republicii nr 124,judetul 
Mehedinti.iniţiază achiziţia directă privind ”Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii” ”Reabilitare strada Mihai Viteazu si strada Eternitatii din orasul Strehaia „ 
 
2. OBIECTIVUL PROIECTULUI: 

Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ” ”Reabilitare strada Mihai Viteazu  
     si strada Eternitatii din orasul Strehaia. 
Lungimea strazilor 
 
3. TERMENE  SI RISCURI 
 
3.1. Termene 

Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in termen de 
15 zile lucrătoare de la semnarea contractului, si vor permite Beneficiarului sa le foloseasca ca 
documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de 
finantare si pentru atribuirea  contractului de executie lucrari. 

 
3.2. Riscuri 

Pretul ofertei va include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o 
pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora. 

Beneficiarul, din acest motiv, solicita pentru acest proiect si atentioneaza viitorul Prestator 
asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini sarcinile ce ii revin asa cum sunt ele 
descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare. 

Deasemenea, beneficiarul solicita ca prestatorul sa faca dovada experientei similar prin 
prezentarea de  documente edificatoare care sa ateste faptul ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare 
care au condus la aprobarea implementarii/derularii unor proiecte similare de reabilitare strazi.  
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 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: 
a) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite, sau solutiile tehnice definite de Prestator 
se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile 
suplimentare rezultate ale Proiectului 
b) Riscul caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale terenului si ale 
naturii solului precum si interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor specifice. 
c) Riscul de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de 
catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri 
Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la 
dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu. 
d) Riscul de intarziere in cazul in care traseul drumului poate fi afectat de arii naturale protejate (situri 
Natura 2000) si alte asemenea, din cauza cerintelor si a oricaror studii de specialitate, inclusiv studii de 
evaluare adecvata impuse de autoritatile competente de mediu sau de catre administratorii/custozii 
ariilor naturale protejate,etc. In astfel de situatii elaborarea studiilor este obligatia Prestatorului care va 
elabora studiile suplimentare; 
e)  Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara 
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, 
investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii studiului de fezabilitate. Prestatorul va face 
toate demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la 
momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza 
noilor cerinte legislative. 
f) Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in 
perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu impact 
asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari 
solicitate conform caietului de sarcini. 
g) Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, 
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si 
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de 
obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera 
riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii 
necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului. 
h) Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului privind depunerea 
documentatiei pentru informarea publicului. 
. 

Pe parcursul derularii proiectului pot apare si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la 
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 
prevederilor legale. 
 
4. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
             In vederea  elaborarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ” ”Reabilitare 
strada Mihai Viteazu si strada Eternitatii din orasul Strehaia” se va vor efectua  si studiile 
topografice, , geo, expertiza tehnica , se vor respecta toate prescripţiile tehnice în vigoare, legea calitătii 
lucrărilor în constructii, precum si  prescriptiile de securitate şi sănătate în muncă.  

Continutul cadru al Studiului de fezabilitate va fi în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 
“Instructiunilor de aplicare  a unor prevederi din H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului 
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
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metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu 
modificările si completările ulterioare. 
        4.1. Sumarul serviciilor 

Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile descrise in capitolele de mai jos, in 
conformitate cu prevederile HG 28/2008, cerintelor din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea 
legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, 
bazate pe cele mai bune practici nationale si intemationale de elaborare a studiilor de fezabilitate, in 
domeniul transporturilor 

În conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului României 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, studiile de fezabilitate indicate mai sus vor cuprinde următoarele: 

 
    A. Piese scrise 
     Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiţii; 
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiţiei; 
    4. beneficiarul investiţiei; 
    5. elaboratorul studiului. 
     Informaţii generale privind proiectul 
    1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 
    2. descrierea investiţiei: 
    a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse: 
    - scenarii propuse (minimum două); 
    - scenariul recomandat de către elaborator; 
    - avantajele scenariului recomandat; 
    b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică; 
    3. date tehnice ale investiţiei: 
a) zona şi amplasamentul; 
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
d) alte studii: studiu de trafic, studiu de impact asupra mediului; 
e) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
     4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 
     Costurile estimative ale investiţiei 
     1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 
 - devizul general va fi elaborat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 4 din H.G.R. nr. 
28/2008. 
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 
     Analiza cost-beneficiu: 
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
    2. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 
valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
    3. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală 
netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
    4. analiza de senzitivitate - vor fi identificate variabilele critice; se vor analiza performanţele 
financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 
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1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenţează stabilitatea proiectului nostru: 
în ce condiţii valoarea netă actualizată ajunge 0 ) cu alte cuvinte la ce este proiectul sensibil); 
    5. analiza de risc - se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze aşa cum s-
a estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se va determina 
distribuţia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici.  
     Sursele de finanţare a investiţiei: Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, 
      
 
     Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) 
     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
     din care: 
    - construcţii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
    - anul I; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 
    Avize şi acorduri de principiu 
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
    2. certificatul de urbanism; 
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, 
telecomunicaţii etc.); 
    4. acordul de mediu; 
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 
 
    B. Piese desenate: 
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 
    2. plan general (1: 2000 - 1:500); 
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a 
tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.  
 
4.2. Retea si zonificare 

Prestatorul va defini sistemul de zonificare care contine zonele detaliate la nivel de localitate 
pentru aria studiului.  
 Studiul de fezabilitate are ca temă reabilitarea următoarelor strazi : strada Mihai Viteazu si 
strada Eternitatii   si trotuare astfel: 
           -Strada Mihai Viteazu lungime – 605 m 
           -Strada Eternitatii       lungime-   600 m 
 
 În elaborarea studiului de fezabilitate se vor  intocmi  studiile topo, si expertizele tehnice .  
 
4.3.  Identificarea Utilitatilor Publice 

 
Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilitati, pentru care va întocmi 

documentatiile aferente, respectiv studii de solutie .  
Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le includă in oferta sa . 
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Obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului. 
 
 

   5. PRETUL CONTRACTULUI 
Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantă pe baza facturii emise de Prestator 

într-un termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data primirii facturii însotite de procesul-verbal 
de receptie. 

Prestatorul va preda documentatia în format Microsoft Office si pdf pentru partea scrisă  (4 ex.) 
si format dwg si pdf pentru partea desenată si un exemplar în format inscriptioant CD/DVD. Dupa 
predarea studiului de fezabilitate, toate drepturile de autor vor reveni în întregime UAT  Strehaia 

 
 
 
Intocmit, 

             COMISIA:         

 

 

                                                   MIHUTESCU EUFIMIE-presedinte________________    
 
                                                                  OBEANU ADRIANA-secretar______________________ 
 

BARAN SIMONA-membru_________________________ 
 

STOICHINA COSTEL-membru______________________ 
 

MOLEA GABRIEL-membru________________________ 
 

MIULEASA MIRCEA-membru_____________________ 
 

BACINICA ILIE – membru ________________________ 


