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CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
Direcţia Tehnica si Lucrări Publice

CAIET DE SARCINI
Actualizare Expertiza tehnica + DALI pentru Reabilitare DC 59, DJ212A - Blasova,

km 0+000 - km 11+000

Drumul comunal DC 59 se afla in administrarea Consiliului Judeţean Brăila si face legătura intre
drumul judeţean DJ212A si staţiunea Blasova amplasata in Insula Mare a Brăilei, având o lungime totala
de 11,000 km.
Traseul drumului conform HG782/2014 este următorul: DJ212A - Blasova

Poziţia kilometrica de origine km 0+000 (DJ212A)
Poziţia kilometrica de destinaţie km 11+000 (Blasova).
Drumul comunal DC59 are rolul de a deservi staţiunea Blasova cu scopul creşterii potenţialului
turistic din zona de agrement de pe malul lacului natural Blasova asigurând legătura cu oraşul Brăila.

I. PROIECTARE
Reabilitarea sistemului rutier de transport rutier pe traseul DJ212A - Blasova va face obiectul
serviciilor de proiectare constând in actualizarea Expertizei tehnice si elaborarea unei documentaţii
tehnico-economice faza D.A.L.I. care sa conţină si Analiza cost - beneficiu, Tema de proiectare, Studiu
de trafic, Studiul Geotehnic, Studiu topografic si documentaţii pentru obţinerea avizelor si acordurilor.
1.1. Situaţia actuala
Anumite tronsoane din traseul drumului comunal DC59 se afla intr-o stare de degradare avansata a
imbracamintii asfaltice si a fundatiei(gropi,fisuri,faiantari,fagase,burdusiri,refulari laterale si rupturi de
margine), stare tehnica care pune in pericol integritatea fizica a participanţilor la trafic.
Prin reabilitarea acestui drum se va asigura accesul autovehiculelor si al echipajelor de intervenţie
in caz de forţa majora (salvare, pompieri, politie) in condiţii optime de siguranţa si confort.

1.2. Situaţie propusa
Proiectul de reabilitare a drumului comunal DC59 a fost promovat in Programul National de
Dezvoltare Locala II, iar Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice a returnat
documentaţia iniţiala cu adresa nr.68239/27.06.2018 (inregistrata la Consiliul Judeţean Brăila cu
nr. 12470/02.07.2018) in vederea actualizării, deoarece expertiza tehnica si restul documentaţiei tehnicoeconomice sunt din anul 2014.

Principala acţiune propusa se refera la investiţia de baza in structura caii de rulare, având drept
scop mărirea vitezei de deplasare, creşterea portantei, imbunatatirea sistemelor si marcajelor de
semnalizare si siguranţa rutiera. Elementele de siguranţa rutiera se referă la parapeti de protecţie,
limitatoare de viteza (inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala.
Pentru respectarea neutralităţii tehnologice este necesar ca in cadrul documentaţiei sa nu se
facă referire la producători sau mărci de echipamente/produse.
1.3. Conţinutul Documentaţiei tehnico - economice
Expertiza tehnica va cuprinde următoarele secţiuni:
1.Raportul de expertiza tehnica având următoarele capitole:
a - descrierea situaţiei existente (descrierea lucrării, starea actuala a lucrării si starea tehnica
determinata pe baza indicelui total de calitate IST)
b - lucrări necesare pentru readucerea lucrării la parametrii optimi, lucrări ce vor constitui tema
de proiectare.
c - evaluarea lucrărilor care sunt necesare a fi executate .

Expertiza tehnica va cuprinde o prioritate a lucrărilor de reparaţii, funcţie de urgenta executării
acestora si posibilităţile tehnologice.
Totodată expertiza tehnica va conţine si propuneri pentru eventualele studii si cercetări pe care
expertul tehnic le considera necesare a fi executate , pentru a stabili cu exactitate starea reala a
obiectivului expertizat. Aceste propuneri vor fi justificate de către expert, prin observaţii, măsurători,
fotografii, etc.
d - concluzii.

2.Fisa de de constatare a stării tehnice a lucrării.
3.Notarea defectelor constatate in teren.
4.Notarea caracteristicilor de funcţionalitate.
5.Determinarea indicelui de stare tehnica.
6.Plan general de ansamblu.
7.Plan de amplasament.
8.Fotografii reprezentative ale lucrării.
Expertiza tehnica trebuie sa conţină:
Toate deficientele observate la data expertizarii lucrării.
Analizarea oportunităţii efectuării de sondaje la nivelul fundaţiilor si necesitatea lucrărilor de
reparaţii.
Expertiza tehnica va trebui sa fie in mod obligatoriu stampilata de către un expert tehnic de
calitate atestat de către M.L.P.A.T. pentru cerinţele A4 si B2, având certificatul de atestare vizat la zi.
Se vor respecta prevederile HGR 925/1995 privind Regulamentul de Verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor.
Se vor respecta toate normele care stau la baza expertizarii conform legislaţiei in vigoare.
Studiul geotehnic - va cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, rezultatele determinărilor de
laborator, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidare (daca este cazul).
Se va verifica documentaţia de către im verificator atestat pentru cerinţa Af.
Studiu topografic - Lucrări de nivelment geometric in vederea stabilirii cotelor de nivel necesare
intocmirii planului de situaţie cotat. Se va folosi obligatoriu echipament GPS in mod static si apoi
postprocesare in vederea obţinerii de rezultate precise. Indesirea reţelei se va face cu ajutorul staţiei in
vederea măsurării tuturor detaliilor, inclusiv a cotelor de nivel.
Se va face inregistrarea la O.C.P.I.

Studiul de trafic trebuie sa fie actual, prognozele de trafic sa fie realiste, construite pe baza celor
mai recente previziuni la nivel naţional (CESTRIN 2015) sau pe baza unei anchete de trafic.
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se va intocmi conform anexa 5 la HG nr.

907/2016 si va cuprinde:
A. PIESE SCRISE
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii
1.2.Ordonator principal de credite
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4.Beneficiarul investiţiei
1.5.Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
2.Situaţia existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale si
financiare
2.2.Analiza situaţiei existente si identificarea necesităţilor si a deficientelor
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3.Descrierea construcţiei existente
3.1.Particularităţi ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni in

plan);
b)relaţiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
c)datele seismice si climatice;
d)studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;
e)situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări
climatice ce pot afecta investiţia;
g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiţionărilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.
3.2.Regimul juridic:
a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b)destinaţia construcţiei existente;
c)includerea construcţiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protecţie ale acestora si in zone construite protejate, după caz;
d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.
3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a)categoria si clasa de importanta;
b)cod in Lista monumentelor istorice, după caz;
c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
d)suprafaţa construita;
e)suprafaţa construita desfăşurata;
f)valoarea de inventar a construcţiei;
g)alţi parametri, in funcţie de specificul si natura construcţiei existente.

3.4.Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidenţia degradările,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice,
tehnologice, tasari diferenţiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a construcţiei, concepţia structurala
iniţiala greşita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz.
4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic.
a)clasa de risc seismic;
b)prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
c)soluţiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
d)recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionarii conform cerinţelor si conform
exigentelor de calitate.
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) si analiza detaliata a
acestora
5.1. Soluţia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzând:
a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
-protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, după caz;
-intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz;
-demolarea parţiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuraţiei si/sau
a funcţiunii existente a construcţiei;
-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei
existente;
b)descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluţia tehnica de intervenţie propusa,
după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea
funcţionalităţii construcţiei reabilitate;
c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări
climatice ce pot afecta investiţia;
d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiţionărilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;
e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiţiei rezultate in urma realizării lucrărilor de
intervenţie.
5.2.Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3.Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de
realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
5.4.Costurile estimative ale investiţiei:
-costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investiţii
similare;
-costurile estimative de operare pe durata normată de viata/amortizare a investiţiei.
5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social si cultural;

b)estimări privind foita de munca ocupata prin realizarea investiţiei: in faza de realizare, in faza de
operare;
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
după caz.
5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenţie:
a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinţa si prezentarea
scenariului de referinţa;
b)analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiţiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;
c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
6.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor
6.2.Selectarea si justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementările tehnice in vigoare;
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi in funcţie de specificul
si ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d)durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni.
6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcţiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
6.5.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
7.Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obţinerii autorizaţiei de construire
7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3.Extras de carte funciara, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4.Avize privind asigurarea utilităţilor, in cazul suplimentarii capacităţii existente
7.5.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentaţia tehnico-economica
7.6.Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:
a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creşterea
performantei energetice;
b)studiu de trafic si studiu de circulaţie, după caz;
c)raport de diagnostic arheologic, in cazul intervenţiilor in situri arheologice;
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e)studii de specialitate necesare in funcţie de specificul investiţiei.

B. PIESE DESENATE
In funcţie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor
prezenta la scări relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1.Construcţia existenta:
a)plan de amplasare in zona;

b)plan de situaţie;
c)releveu de arhitectura si, după caz, structura si instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;
d)planşe specifice de analiza si sinteza, in cazul intervenţiilor pe monumente istorice si in zonele de
protecţie aferente.
2.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
a)plan de amplasare in zona;

b)plan de situaţie;
c)planuri generale, faţade si secţiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru
rezistenta si instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
d)planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după
caz.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzuta, ca pagina de capăt, pagina
de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si soluţiile propuse, si care va
conţine cel puţin următoarele date: nr.../data contract, numele si prenumele in clar ale proiectanţilor pe
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile
acestora si stampila.
Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei 6 din

HG907/2016
Structura devizului general
Devizul general se structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli.
In cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 si, după
caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
Valoarea lucrărilor de constructii-montaj (C+M), inclusa in valoarea totala a devizului general,
exprimata in lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la capVsubcap. 1.2,1.3,1.4, 2,4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul
general.

Continutul-cadru al devizului general, prevăzut in anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole si
subcapitole de cheltuieli:

SECŢIUNEA 1
Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului
1.1.Obţinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a)cumpărarea de terenuri;
b)plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor;

c)exproprieri si despăgubiri;
d)schimbarea regimului juridic al terenului;
e)scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol;
f)cheltuieli de aceeaşi natura, prevăzute de lege.
1.2.Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului si care constau in:
a)demolări;
b)demontări;
c)dezafectări;

d)defrişări;
e)colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
f)sistematizări pe verticala;

g) accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de baza);
j) devieri de cursuri de apa;

k) strămutări de localităţi;
1) strămutări de monumente istorice;
m) descărcări de sarcina arheologica sau, după caz, protejare in timpul execuţiei obiectivului de
investiţii (in cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice
sau din Repertoriul arheologic naţional);
n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
1.3.Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea iniţiala
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări si acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:
a)plantare de copaci;
b)reamenajare spatii verzi;
c)reintroducerea in circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;
d)lucrari/actiuni pentru protecţia mediului.
1.4.Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionarii
obiectivului de investiţie, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca
aparţinând obiectivului de investiţie, precum si cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi,
precum:
a)alimentare cu apa;
b)canalizare;
c)alimentare cu gaze naturale;
d)agent termic;
e)energie electrica;
f)telecomunicaţii;
g)drumuri de acces;
h) cai ferate industriale;
i) alte utilităţi.

SECŢIUNEA a 3-a
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1.studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
3.1.2.raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3.studii de specialitate necesare in funcţie de specificul investiţiei.
3.2.Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor si obţinerea avizelor:
a)obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
b)obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c)obţinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branşamente la reţele publice de alimentare cu
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie;
d)obţinerea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa;

e)intocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
cartea funciara;
f)obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
g)obţinerea avizului de protecţie civila;
h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri si autorizaţii.
3.3.Expertizare tehnica a construcţiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv intocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica, in conformitate cu
prevederile art. 14 alin. (2)
3.4.Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor
3.5.Proiectare
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1.tema de proiectare;
3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii si deviz general;
3.5.4.documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3.5.5.verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie;
3.5.6.proiect tehnic si detalii de execuţie.
3.6.Organizarea procedurilor de achiziţie
Cuprinde cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziţii publice:
a)cheltuieli aferente intocmirii documentaţiei de atribuire si multiplicării acesteia (exclusiv cele
cumpărate de ofertanţi);
b)cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnaţi in comisiile de evaluare;
c)anunţuri de intenţie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax,
posta electronica in legătura cu procedurile de achiziţie publica;
d)cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziţii publice.
3.7.Consultanta
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1.managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
3.7.2.auditul financiar.
3.8.Asistenta tehnica
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1.asistenta tehnica din partea proiectantului:
a)pe perioada de execuţie a lucrărilor;
b)pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuţie,
avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcţii;
3.8.2.dirigentie de şantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat.

SECŢIUNEA a 4-a
Cheltuieli pentru investiţia de baza
4.1.Construcţii si instalaţii
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investiţie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii si va nominaliza
cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc in devizul pe obiect.
4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalaţiile
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionarii acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesita montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor
incluse in instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.4.Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj,
precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.5.Dotări
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intra in categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor,
dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
Dotările se cuprind in devizul general in baza fundamentării privind necesitatea si oportunitatea
finanţării acestora, intocmita de autoritatea contractanta si aprobata de către autoritatea administraţiei
publice centrala competenta din domeniul căreia se realizează investiţia publica.
4.6.Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe,
know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

SECŢIUNEA a 5-a
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier
Cuprinde cheltuieli necesare in vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de constructiimontaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric.
5.1.1. Lucrai de construcţii si instalaţii aferente organizării de şantier
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări in construcţii
existente, precum si cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
a)vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din şantier;
b)platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c)grupuri sanitare;
d)rampe de spălare auto;
e)depozite pentru materiale;
f)fundaţii pentru macarale;
g)reţele electrice de iluminat si forţa;
h) cai de acces auto si cai ferate;
i) branşamente/racorduri la utilităţi;

j) imprejmuiri;
k) panouri de prezentare;
1) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniţiala, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala" din
structura devizului general;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
Cuprinde cheltuielile pentru:
a)obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
b)taxe de amplasament;
c)inchirieri semne de circulaţie;
d)intreruperea temporara a reţelelor de transport sau distribuţie de apa, canalizare, agent termic,
energie electrica, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

e)contractele de asistenta cu politia rutiera;
f)contracte temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unităţi de
salubrizare;
g)taxe depozit ecologic;

h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţiala, la terminarea execuţiei
lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala" din
structura devizului general;
k) costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a
lucrărilor;
1) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora;
m) paza şantierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;
o) cheltuieli privind asigurarea securităţii si sănătăţii in timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.
5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cuprinde, după caz:
5.2.1.comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;
5.2.2.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcţii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in construcţii, republicata;
5.2.3.cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcţii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
5.2.4.cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Sociala a Constructorilor.;
5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de construire/desfiinţare.
5.3.Cheltuieli diverse si neprevăzute
Cheltuielile diverse si neprevăzute vor fi folosite in conformitate cu legislaţia in domeniul achiziţiilor
publice ce face referire la modificările contractuale apărute in timpul execuţiei.
Cheltuielile diverse si neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la
capVsubcap. 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4 ale devizului general, astfel:
a)10% in cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b)20% in cazul executării lucrărilor de intervenţie la construcţie existenta.
5.4.Cheltuieli pentru informare si publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de
interes public.

SECŢIUNEA a 6-a
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.Pregătirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului in vederea utilizării corecte si
eficiente a utilajelor si tehnologiilor.
6.2.Probe tehnologice si teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/incercarilor, prevăzute in proiect, rodajelor,
expertizelor la recepţie, omologărilor.
In situaţia in care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie
valoarea rezultata prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile
realizate din acestea.

Structura devizului pe obiect
Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz, unul sau mai multe obiecte de investiţii.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face de către proiectant, la faza de
proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, in cadrul devizului pe obiect se
evaluează/estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea
obiectului de investiţii, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.
Devizul pe obiect se structurează cu respectarea continutului-cadru prevăzut in anexa nr. 8.
Documentaţia pentru obţinerea avizelor si acordurilor
Proiectantul va realiza toată documentaţia care este necesara obţinerii avizelor, acordurilor,
autorizaţiilor, după caz, prevăzute de prevederile legislative in vigoare pentru aceasta faza.

1.4. Capacitate tehnica si profesionala
Se recomanda ca prestatorul sa dispună de o echipa care sa aibă in componenta personal specializat
pentru indeplinirea contractului de servicii in funcţie de specificul, volumul si complexitatea acestuia.
Sa aibă expert tehnic atestat pentru cerinţa A4 si B2, inginer topometrist, inginer geotehnist,
ingineri cu studii specifice contractului sau specializaţi in proiectarea de lucrări similare celor solicitate.
Prestatorul va prezenta lista cu personalul specializat care va face parte din echipa de proiectare si
documente justificative privind calificarea profesionala a membrilor echipei.

II. SPECIFICAŢII TEHNICE
La proiectarea lucrărilor de drumuri se vor respecta prescripţiile tehnice in vigoare, dintre care se
menţionează:
-Ordinul MT NR.45/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
-Indicativ AND 584/2002 - Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante si a capacităţii de circulaţie;
-Indicativ PD-189/2000 - Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice;
-Indicativ C 169/1983 - Terasamente;
-STAS 2914/1984 - Tersamente - condiţii generale de calitate;
-STAS 10796/1,2,3 -Construcţii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, şanţuri casiuri,
drenuri. Prescripţii de proiectare
-STAS 6400/1984 - Straturi de baza si de fundaţie;
-STAS 2900 -Lăţimea drumurilor
-SR 174/1,2/2000 - Imbracaminti bituminoase cilindrate la cald;
-SR 662/2002 - Lucrări de drumuri- agregate naturale de balastiera- condiţii tehnice de calitate;
-SR 667/2001 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrări de drumuri- condiţii tehnice de
calitate;
-STAS 754/99 -Bitum neparafinos pentru drumuri;
-S.R. 174/1,2/2000 -Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald;
-H.G. 273/1994 - modificata si republicata privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii si instalaţii aferente acestora;
-Indicativ AND 550/1998 - Normativ pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a
sistemelor rutiere suple si semirigide;
-Legea nr. 319/2006 - a securităţii si sănătăţii in munca;
-Legea 10/1995- Privind calitatea in construcţii;
-Indicator de norme de deviz pentru drumuri "D" / 1981.

-HG 1425/2006 - Norma metodologica din 11.10.2006 care abroga Normele Generale de Protecţia

Muncii (NGPM-2002);
-Legea 50/1991 - Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
-Hotărârea nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

III.DURATA CONTRACTULUI
Etapa I - Achizitorul va preda documentaţia tehnico-economica in termen de 60 zile calendaristice
de la emiterea Ordinului de incepere a lucrărilor de proiectare.
Etapa II - Asistenta tehnica pana la incheierea contractului de servicii pentru proiectare faza PT +
DE. Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe intreaga durata de elaborare a proiectului tehnic si a
detaliilor de execuţie (indeplineste cerinţele referitoare la inadvertenţele ce pot apărea pe durata de
elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie).

IV.RECEPŢIA LUCRĂRII
Documentaţia se va preda in 4 ( patru) exemplare pe hârtie si pe suport magnetic, atât piesele
scrise, cat si cele desenate. In format electronic va fi documentaţia scanata si in format editabil.
Recepţia va fi cantitativa la predarea documentaţiei si calitativa după soluţionarea lipsurilor,
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de Comisia de Avizare a documentaţiilor tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean a Consiliului Judeţean Brăila, care verifica
daca acestea s-au realizat in concordanta cu necesităţile achizitorului, respectandu-se prescripţiile tehnice
in vigoare si prevederile din caietul de sarcini.
Odată cu predarea documentaţiei, dreptul proprietăţii intelectuale trece la Autoritatea
contractanta.

V.CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut rezultat din oferta financiara prezentata.

VI.GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE
Executantul va constitui garanţie de buna execuţie in cuantum de 10% din valoarea lucrărilor fara
TVA.

DIRECTOR EXECUTIV,ÎNTOCMIT
Ing. Silviu NisipeanuIng. Gabriel Cichi

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind
achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea

achiziţiei publice),

noi

(denumirea/numele

operatorului

economic),adresa,
telefon/fax/e-mail
vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original
oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,
Operator economic,
(semnătura autorizată)

FORMULAR nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR nr. 3
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
(denumirea serviciului)

pentru suma deleifara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia serviciilor.
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
documentaţia de atribuire, în termenul
solicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la

formular)
3.Ne

angajăm

să

respectiv până la data de

menţinem

această

ofertă

valabilă

pentru

o

durată

de

zile (durata în litere şi cifre)
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5.Precizăm că; (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativăTaltă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.
6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/

/

(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în calitate de

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

