
  
INSTRUCTIUNI  CATRE OFERTANTI  

Proiectare si executie extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - 

cartier Camping Apa Rece 

 

 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 
Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 
Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   
Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 

505600 
Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   
Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  
□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau 
organizație europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Proiectare si executie extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier 
Camping Apa Rece 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 
a) Lucrări  X 
                                

b) Produse                           c) Servicii      
                                 

Locul principal de 
executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Un contract de achiziții publice     X                                                            
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 
 
În prezenta documentație se propune realizarea serviciilor de proiectare (documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic, documentație tehnică pentru obținere 
Autorizație de construire, detalii de execuție), urmărire execuție (urmărire șantier și asistență 
tehnică) pe perioada de execuţie a lucrărilor, și execuția lucrărilor de Extindere sistem de 
iluminat public în municipiul Săcele - cartier Camping Apa Rece. 
 
SF-ul  aprobat prin HCL nr.149/27.06.2019 
 

http://www.municipiulsacele.ro/


II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
Obiect principal 45231400-9- Lucrări de 

construcții de linii electrice  
 

Obiect secundar CPV: 71322000-1 servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcţii de lucrări publice 

 

II.1.6) Împărțire în loturi  
da □  nu  X 
II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 

Lucrări de extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier Camping Apa 
Rece  : Lucrările de execuție constau în introducerea în subteran a cablurilor de energie 
electrică, montarea stâlpilor metalici, realizarea prizelor de înpământare, amplasarea 
aparatelor de iluminat, montarea unei cutii de comanda, montarea unor cutii de derivație, 
scoaterea punctului de aprindere din postul de transformare precum și refacerea suprafețelor 
afectate și aducerea la forma inițială. 

Cantitatile estimate aferente contractului se regasesc Caietul de sarcini -Anexe  
 
Valoarea estimata a achizitiei  
363.000,00 lei fără TVA / 431.495,00 lei cu TVA 
Conf : Deviz general , SF Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier 
Camping Apa Rece -Anexa 2, actualizat Mai 2019, nr.48390/12.06.2019  
 
II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri posibile (după caz)...........: sau interval: între ..........și ............ 
da □  nu  X 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata prezentului contract este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor   
Predarea proiectului tehnic   se va face in 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a  
lucrarilor.  
Contractul este valabil de la data semnării contractului si pâna la încheierea procesului-verbal de 
recepție finală.  
Recepția lucrărilor de execuție se va face în conformitate cu HG nr.343/2017 . 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 
III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 
III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da   nu X  
III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
Da X   nu  
Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul 
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (devenind anexa la contract), 
conform art.39, intr-una din formele prevazute la art.40 din HG 395/2016 (inclusiv retineri 
succesive -caz in care contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia 



autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului)  
Garantia de buna executie se retine conform art.41 din HG 395/2016 si se restituie conform 
art.42, alin.(3) lit. b) si alin.(4) din HG 395/2016.  
Perioada garantiei de buna executie este de minim 36 de luni. 
III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Buget local 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul /comanda(după caz)  -asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 
III.1.5. Legislația aplicabilă 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice   
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;  
• Ordin 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"; 

• alte acte normative în vigoare specifice obiectului achiziţiei. 
 

 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
 
III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 
Declarație pe propria răspundere  din care să 
rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate 
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 
 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, completată în 
conf. cu  Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 
Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -
Secretar General Ing.Gâdea Sorin – viceprimar , 
Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu CFSBOCFPP, 
Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , 
Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – 
Consilier Juridic Compartiment  Juridic,ec 
Tagarici Gabriela Elena – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;  
ing.Balan Eugen -Sef Bir.Investitii ; ing.Jinga 
Ovidiu – inspector Birou Investitii  
 

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 

 



protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 
III.2.2) Capacitatea ofertantului- Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte  
-Certificatul Constatator emis de ONRC -  
codul CAEN (sau echivalent) care îi permit să 
presteze serviciile care fac obiectul achiziției 
publice. 
 
- Atestate in vigoare ANRE- valabile pe toata 
durata derularii acodului cadru . Pentru 
proiectarea si executia lucrarilor ce fac 
obiectul contractului, ofertantul trebuie sa 
faca dovada ca este atestate ANRE tip:  C1A, 
C2A  în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr. 
45 / 2016– se vor prezenta copii ale 
atestatelor conform cu originalul. 
Prezentarea atestatelor ANRE este strict 
obligatorie pentru proiectarea si execuția de 
linii electrice aeriene sau subterane cu 
tensiuni nominale 0,4 kV-20 kV si posturi de 
transformare cu tensiunea nominala 
superioara de cel mult 20 kV, motivat de 
legislația in vigoare si de faptul ca aceste 
documente fac referire la capacitatea de 
exercitare a activității profesionale a 
operatorului pentru desfășurarea de lucrări in 
instalațiile electrice din cadrul Sistemului 
Electric National sau al celor izolate. 

c) Capacitatea tehnică și profesională 
Declarație pe propria răspundere din care să 
rezulte ca ofertantul a mai facut lucrari similare 
cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în 
ultimii 5 ani . 

Declararea principalelor lucrari executate in 
ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca au 
fost executate  lucrari similare, a caror 
valoare cumulata a fost de minim 360.000 lei 
fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte. 
Candidatul va completa în Formularul 8 cel 
puțin 3 lucrari   similare în ultimii 5 ani, 
precizând beneficiarul  și valoarea acestuia, 
indiferent dacă aceștia din urma sunt 
autorități contractante sau clienți privați. 
 
*Candidatul înființat de mai puțin de 3 ani, va 
prezenta lista principalelor lucrari similare de 
la înființare. 

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

CUMPARARE DIRECTA - In conformitate cu  prevederile Art. 43 din H.G. nr. 395/2016 si 
procedura operationala a Mun.Sacele  P.O. 109.02.03  

OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA AIBA CONT DESCHIS PE SEAP 

 

 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 
Prețul cel mai scăzut     



 
 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 
4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
Limba română 
4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 30 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
 
IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul 
de sarcini si  trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor 
prevazute in caietul de sarcini . 
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității lucrarilor /serviciilor  ce urmează a fi 
executate  cu prevederile legale in domeniu.  
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice -va cuprinde :  
- Abordarea generala -Metodologia pentru realizarea lucrarilor si serviciilor ,ofertantul va 
descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea serviciilor de proiectare si a 
lucrarilor de executie(, aratand cantitatea de lucrari  pe categorii de lucrari) inclusiv descrieri 
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor.(dupa caz  
documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri ) 
- Graficul fizic al contractului. 
- Se vor prezenta resursele alocate (personalul disponibil si propus -structura echipei/ 
organigrama cf. Legii 10/1995 si instalatii/echipamente /utilaje/ infrastructura) pe care 
operatorul economic le utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse pentru indeplinirea 
obiectului contractului, conform cerintelor solicitate de legislatia in vigoare, cu mentiunea ca se 
va preciza/descrie modul de acces la specialistii atestati strict necesari pentru indeplinirea 
obiectului contractului demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum 
și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul electric din care face parte 
obiectul contractului 
-Se va prezenta un Program de control al calitatii particularizat la lucrare 
 
Documentaţa tehnica( in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini ) se va elabora în 4 
(patru) exemplare redactate în limba română, cât şi pe suport magnetic (CD), partea scrisă în 
format PDF şi Microsoft Word şi partea desenată în AUTOCAD (dwg).     
În caz de nerespectare a cerinţelor de mai sus beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge 
recepţia documentaţiei serviciilor de proiectare. 
 
IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 
privire la preț, corelate  cu propunerea tehnica prezentata. 
Preţurile din propunerea financiară vor fi ferme şi nu se vor modifica pe toată perioada de 
derulare a contractului. 
Propunerea financiară se va prezenta astfel: 

- formularul de ofertă (formularul nr. 7); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa 
ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; 

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1 ) 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( formularul F2 ) 
- listele cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări  ( formularul F3 ) 
- liste cu echipamente şi dotări  ( formularul F4 ) 
- fişele tehnice ( daca este cazul formularul F5 ) 

 Formularele F1 – F5, completate (după caz) cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru 
devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate în vederea 
decontării. 
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant    
 
  



IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 
Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de 
atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare , propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi 
prezentate în cadrul unui singur plic sigilat  -insotite de scrisoarea de inaintare Formular 
nr.9 
 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: Primaria Mun Sacele  P-ta Libertatii 
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data din anunt  . 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul 
legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, Formular 10.. În cazul documentelor 
emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează 
din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  
V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 
V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Atribuirea contractului de achiziție publică  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea 
contractanta cu ofertantul declarat castigator, în urma aplicării prezentei proceduri de selecție 
de oferte,  după cum urmează: 
 
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor   

• Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte - perioada cuprinsă între 
data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de min .5 (cinci) zile 

• Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o 
perioada care nu va depăși, 2 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

• Primirea ofertelor; 
• Deschiderea ofertelor 

Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 
• Evaluarea pe baza criteriului de atribuire și întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv 

al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 
• Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 

comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant.  
• Atribuirea și semnarea contractului 

 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. 
 
 



 
V.4) CĂI DE ATAC  
Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
 
 
 
 
 
FORMULARE 
Proiectare si executie extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier 
Camping Apa Rece Proiectare si executie extindere sistem de iluminat public în municipiul 
Săcele - cartier Camping Apa Rece 

• Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 
• Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 
• Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 
• Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 

98/2016; 
• Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  

protectiei mediului 
• Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 

relatiilor de munca  
• Formular  7    -  Formular de oferta  
• Formular  8    - Experienta similara 

• Formular  9    -Scrisoare de inaintare 
• Formular  10   - Imputernicire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 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 mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
      
 
 



 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 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 dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
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. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                       
                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar General Ing.Gâdea Sorin – 
viceprimar , Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu CFSBOCFPP, Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier 
achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic,ec Tagarici 
Gabriela Elena – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice;  ing.Balan Eugen -Sef 
Bir.Investitii ; ing.Jinga Ovidiu– inspector Birou Investitii 
 
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant legal 
al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda » 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 
 
 
 
                                                                                                                             FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 
moneda ofertei) ,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de              
(suma în litere si în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

Anexe : Formulare F1......F5 

 

 

 

 



.......................... FORMULAR nr. 8 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 
...............................,fax: ............................, e-mail: ......................................................, Cod fiscal 
.............................,Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. 
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 

Nr. 
crt. 

Obiect contract CPV Denumirea/ 
numele 
beneficiarului
/ clientului 
Adresa 

 
Calitatea  

 
Preţ total 
contract 

Procent 
îndeplinit 
de 
furnizor  

Perioada 
de derulare 
contractul  
 

 1 2 3 4 5 6 8 
1        
2        
        
.....        



 
                                                                                                   FORMULAR nr. 9 

 

Operator  economic 
.......................................................................................... 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre .......................................................................................... 
         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 
(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 
seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 
dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 



 

 FORMULAR 10 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 
reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 
………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, 
domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat 
cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 
organizată de …………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI 
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data           Denumirea  mandantului 
                       S.C. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Nr. 34.832/13.04.2020 

I 
CAIET DE SARCINI 

Extindere sistem de iluminat public in municipiul Sacele • cartier Camping 
Apa Rece (proiectare ~i executie) 

INTRODUCERE -

1. INTRODUCERE 
Aceasta seqiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicii ~i Propunerea FinanciarA) pentru executarea lucrarilor 
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura. 
in cadrul acestei proceduri, Municipiul Sacele indepline~te rolul de Autoritate Contractanta, respectiv 
Achizitor in cadrul Contractulu 
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va 
fi luata 1n considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnic~ se tnscrie in limitele cerintel or din 
Caietul de Sarcini, a Specificariilor tehnice ~i a Fi~elor tehnice, care fac parte integranti'l din documentatia 
de atribuire .. 
Propunera tehnicA ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet de sarcini. in 
Specificatiile tehnice si in Fi~ele tehnice .. va fi declarata neconfonna ~i/sau inacceptabilA. 
Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplinestc cerintele impuse pl'in 
Caietul de sarcini, Specificatiiile tehnice si Fisele tehnice. 

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii ~i prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul 
obtinut la adjudecarea ofertei. 

DEFINITII 
• Autoritatea contractanta -MlUlicipiul Sacele, Piata Libertatii 17, Sacele, Br~ov, Romania 



• 

I 

• 

• 
• 

I 

I 

"Contract" - actul juridic prin intennediul caruia s-a realizat ~i se probeazi:i acordul de voinia al 
partilor; 
"Achizitor" - parte a contractului, persoana numita in Contract ~i succesorii legali ai acesteia, 
precum ~i orice imputernicit, in limitele mandatului primit; 
"Antreprenor" - parte a contractului, persoana numita tn Contract ~i succesorii legali ai acesteia, 
precum ~i orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului); 
"Parte" - tnseamna Achizitorul sau Antreprenorul; 
"Lucrari" inseamna toate lucratile de executie care urmeaza sli fie realizate de c~tre Antreprenor, 
incluzand lucra.tile temporare, precum ~i orice Modificare a acestora; 
Documentatii tehnico-economice - docurnentatiile necesar a fi intocmite de Antreprenor pentru 
realizarea Iucrarilor care vor face obiectul contractului 
,,Standarde" - standardele, reglementclrile tehnice sau altele asemenea prevazute in legislatia 
aplicabila obiectului contractului; 

2. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI 
Denumirea obiectului contractului 
Extindere sistem de iluminat public in municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece (proiectarea 
si executia). 

3. CONTEXTUL REALIZARll ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI 

3.1. lnformatii des pre Autorltatea Contractanta 
Muoicipiul S.lcele, judetul Bra~ov, este amplasat in vecinatatea Municipiului Bra~ov re~edinta de judet, 
care-~i propune sa rezolve problemele privind extinderea iluminatului public. 

3.2. Informafii despre bcneficiile anticipate de clitre Autoritatea Contractanta 
in prezenta documentafie se propune realizarea serviciilor de proiectare ~i executia lucrarilor de 
extinderea iluminatului public din municipiul Sacele. 
Prin lucrarile care vor fi proiectate ~i executate in cadrul contractului, care face obiectul prezentului caiet 
de sarcini, se va asigura extinderea sistemului de iluminat public din Municipiului Sacele. 
Avand in vedere ca obiectul procedurii de atribuire este incheierea unui contract, avand ca obiect arat 
proiectarea cat ~i executia lucrarilor mentionate anterior, indicatorii tehnico-economici sunt stabiliti prin 
SF-ul realizat ~i aprobati prin HCL. 
Cantitatile estimate, aferente contractului se regasesc in Anexa I la prezentul caiet de sarcini. 

3.3. Alte initiative/contracte asociate cu aceastA achizipe de Jucriri 
Nu a fost initiate procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea autoritatii contractante, in 
confonnitate cu prevederile Legji nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece acest 
fapt se va realiza la atribuirea contractului. 

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE 
SAR CINI 

4.1. Scopul prezentului caiet de sarcini 
Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele pentru incheierea contractului avand ca obiect executia 
lucrarilor de constructii ,,Extindere sistem de iluminat public in municipiul Sacele - cartier Camping 
Apa Rece (proiectarea si exe~utia)" 

Baza legala pentru achizitionarea lucrarilor de proiectare ~i execuiie: 
• Legea nr. 1011995 privind calitatea tn constructii, cu completArile ~i modificArile ulterioare; 
• Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare; 
• Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrl1rilor de constructii; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 
Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executiei lucrm-ilor ~i a constructiilor; 
Hotararea Guvemului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de construclii ~i instalalii aferente acestora; 
Ordinului M.LP.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementfilii tehnice "Indrumi\tor pentru 
atestarea tehnico-profesionala a speciaH~tilor cu activitate in constructii", 
Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumator privind aplicarea prevederilor 
Regulamentului de verificare ~i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuµei Jucri!rilor 
~i a construcliilor, cu modificarle ~i completarile ulterioare" . 
H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 
Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modific!rile ~i cornpletarile 
ulterioare, 
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in 
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ 
PCF002 

• Instructiunea A.N.A.P. nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achizitie 
publi~ in cursul perioadei sale de valabilitate ~i incadrarea acestor modificm ca fiind 
substantiate sau nesubstantiale; 

• Legea nr. 9812016 privind achizipile publice; 
• HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicatacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

• "Regulamentul privind controlul de stat al calit~tii In constructii" aprobat prin Hotardrea de 
Guvern nr. 272114.06.1994; 

• Ordonanta de Urgent! nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobat! prin Legea nr. 265/2006 
~i modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007; 

• Ordinul Administrapei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea .. Regulilor privind 
administrarea, folosirea, intretinerea ~i repararea drumurilor publice", nr. indicativ A.N.D. - 554; 

• Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate ~i s!natate 
pentru ~antierele temporare sau mobile. 

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor; 
• Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, va1orilor ~i protectia persoanelor 
• Altele, tnclusiv Directivele europene ~i Regulamentele Parlamentului European in domeniul 

achizitiilor publice, proiectarii si oonstrucfiilor. 
• Nonnativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii Pl 18/1/2013 (inlocuieste 

Pl 18/1999), 
• HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate 

din fonduri publice 
• Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/20t 3 

(inlocuieste NP086/2005), 
• Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si 

avertizare incendiu Pl 18/3/2015. 
Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiv3. 

4.2. Obiectul Achizitiei 
Se va lncheia un contract cu o durata. de 6 de pentru achizitionarea de servicii de proiectare ~i executie de 
lucr~ri avand ca obiect: ,,Extindere sistem de ilominat public in municipiul Sacele - cartier Cnmping 
Apa Rece (proiectarea si executia)". 
ContractuJ se va 1ncheia cu un operator economic. 
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4.3. Lucrlri in cadrul obiectului contractului 
In prezenta documentatie se propune realizarea serviciilor de proiectare ( documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie, proiect tehnic, documentatie tehni~ pentru obtinere Autorizatie de construire, 
detalii de execufie), urmllrire execufie (urmruire ~antier ~i asistentii tehnicii) pe perioada de executie a 
lucrarilor, ~i executia lucr!rilor de Extindere sistem de iluminat public in municipiul Slicele - cartier 
Camping Apa Rece. 

Cantitatile estimate aferente contractului se regasesc in Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. 
Astfel: 

4.3.1. Proiectarea lucrlirilor 
Proiectarea (documentatie de avizare a lucrlirilor de interventie, proiect tehnic, documentatie tehnicli 
pentru obtinere Autorizatie de construire, detalii de executie), intocmirea documentapilor pentru obtinerea 
avizelor ~i autorizafiilor necesare de la toate autorit!tile nationale a caror legislatie impune acest lucru, 
vor fi in responsabilitatea Antreprenorului: 

4.3.2. ExecU{ia lucrarilor ~i punerea acestora Inf uncfiune 
Executia lucrlirilor implica orice activitate aferenta cum ar fi colectarea de date, prospectfil"ile, sondajele 
de prob1l sau alte activitati de acest gen, lucrll.ri temporare, realocare de utilitati, epuismente, etc., necesare 
pentru realizarea ~i punerea in functiune a lucrruilor. 

4.J.2.1. Descrierea lucrlirilor: 

4.3.2. 1. 1. Anrplasament 
Municipiul Slicele este amplasat in partea de est a municipiului Bra~ov fiind traversat de DN 1 A pe o 
lungime de cca. 7,5 km delimitarea fllcandu-se tntre paraul Timisul Sec ~i Tarlung. 
Ca fonnl'.i de relief municipiul S!cele se gru.e~e in zona de mwite in partea de nord a masivului Piatra 
Mare, fiind amplasat spre lunca Barsei. 
Teritoriul Jocalitatii este impaqit In doua zone de declivitate astfel: in aval de DN lA are o declivitate de 
sub 1 % pana la 0, l %, iar in amonte declivitatea cre~te ajungandu-se panli la 25% spre liziera pMurii, 
altitudinea fiind cuprinsa intre cotele 630 -750m. 

4.3.2.J.2. Orgatiizarea tk jantier, (descriere sumara) 
Va fi facuta pe amplasamentul fiecarui punctului de lucru, dupa primirea ordinului de i'ncepere a lucrruilor 
~i predarea amplasamentului. 

4.3.2.1.3. Ciiile de acces provizorii 
Prin natura §antierului, caile de acces vor fi strazile Municipiului, pe care se va lucra §i cele invecinate 
care fac legatura cu organizarea de §antier. 

4.3.2.J.4. Surse de apil, energie electricil, gaze, telefon 
Nu sunt necesare masuri speciale pentru asigurarea acestor surse pe §antier. 

4.3.2.1.5. Calle de acces, c/Jile de comunicaJii 
Fae parte din trama stradal~ a municipiului §i nu sunt necesare amenajari Speciale in acest sens. 

4.3.2.1. 6. Programul de execufie a lucrlirilor, graficele de lucru, programul de recepfie 
Acestea var fi stabilite, de comun acord, de antreprenorul general §i beneficiar ~i vor fi comunicate din 
timp Organelor de Polipe Locale, pentru luarea de masuri de organizare a circulatiei rutiere in zona, in 
perioada de executie a lucrarilor ~i semnalizarea corespunzi'itoare a acestei circulatii. 

4 



4.3.2.1. 7. Protejarea lucrllrilor executate §i a materialelor diti fantier 
Intra in obligatiile antreprenorului general, care, in cazul 1n care va fi dep~it de situatie, poate solicita 
ajutor din partea beneficiarului ~i/sau a politiei comunitare. 

4.3.2.1.8. Lahoratoarele contractantului (ofertanttdui) fi testele care cad in sarcina sa 
Antreprenorul lucrarilor (ofertantul) trebuie sa aiba acces permanent la un laborator, sau la aparatura 
specifica pentru determinarea parametrilor lucrarilor executate. 

4.3.1.1.9. Cura/enia tn fander 
Aceasta va ti asigurata de constructor care va face §i semnalizarea operativ! a fiecfil'ui punct de lucru 
avcind grija, ca la lncheierea Iucr!rilor zilnice, ~eful fie~rui punct de lucru, sa se asigure cA lucrarile au 
fost corect semnalizate ~i marcate (In punctele cu pericole se vor instala parapeti temporari, pancarte 
avertizoare asupra naturi i pericolului precum ~i alte masuri pe care le considera corespunzAtoare pentru 
asigurarea, NTS. 

4.3.2.1.10. Relafiile dintre contracta11t fi ilivestitor 
Se vor baza pe colaborare amiabila, la nivel, cautfuidu-se de comun acord, intronarea unei atmosfere de 
lucru corespunzatoare scopului comun - realizarea unor lucrari corecte ~i de buna calitate. 

4.3.2.1.11. Memoriu telrnic asupra lucrlirilor 
Lucrarile constau in proiectarea ~i executia lucrarilor de Extindere sistem de iluminat public :in municipiul 
S~ele - cartier Camping Apa Rece. 

Lucrari de extindere sistem de iluminat public In muoicipiul SAcele - cartier Camping Apa Rece 
cuprind: 
LucrArile de executie constau in introducerea in subteran a cablurilor de energie electrici'i, montarea 
s~lpilor metalici, realizarea prizelor de inpamantare, amplasarea aparatelor de iluminat, rnontarea unei 
cutii de comanda, montarea unor cutii de derivafie, scoaterea punctului de aprindere din postul de 
transformare precum ~i refacerea suprafetelor afectate ~i aducerea la forma initiala. 

Executarea canalizarilor la LES 0. 4 KV 
Organizarea lucrarilor 
In vederea pregatirii executiei canalizfililor LES 0.4 kV, trebuie sa se parcurga, prin grija 

responsabilului de lucrare, in general, urmiltoarele etape: 
a) Studierea documentatiei tehnice de proiectare privind suficienta ~i continutul pieselor scrise ~i 
desenate, avizelor ~i acordurilor. 
b) Studierea amanuntita a traseului canalizarii pentru LES de 0.4 kV, confruntarea cu planurile din 
proiect propunandu-se eventualele modificari de traseu. Executarea, dac! se consider necesar, de sondaje 
In anumite puncte ale traseului canalizArii. 
c) Stabilirea ordinii ~i a metodelor de executie a sapaturilor ~i a montarii cablurilor, [n functie de 
lungi mile acestora de pe tambure ~i de conditiile impuse de traseu. 
d) Fixarea punctelor de amplasare a tamburelor cu cablu 
e) Verificarea locuri.Ior pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivetor ~i utilajelor 
necesare la 1 ucrare. 

In cazul existeniei unor retele electrice de cabluri sub tensiune in apropierea sau in zona traseului 
canaliurii la LES de 0.4 kV, se vor stabili cu beneficiarul lucrarii de investitie ,cu proiectantul ~i 
reprezentantul unitAtii de exploatare, conditiile de lucru ~i masurile de protectie a muncii ce se impun. 

Pregatirea traseului canalizarii la LES de 0. 4 kV. 
Dae! se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executareacanaliwilor, se 

executa o serie de sondaje transversale pe direcpa liniilor electrice subterane, stabilindu-se de comun 
acord cu proiectantul ~i cu beneficiarul de investipe, solutiile care se impun. 

At.it la efectuarea sondajelor cat ~i la i'nceperea lucrarilor de canalizari, Prestatorul va solicita de 
la organele In drept, autorizatia de desfacere a pavajelor ~i ,dup~az, pentru traversari. 
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In vederea pregatirii traseului canalizlirii, se vor instala panouri ~i lngradiri, dulapi de sprijinire a 
plimantului, indicatoare de securitate etc. conform necesitatilor din teren. 

In cazul in care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi pichetat. 
Des[acerea pavajelor acolo unde este cazul 
Pentru pregatirea traseului ~an~lui in care urmeazli a se poza cablurile, se vor desface pavajele, 

respectandu-se indicatiile din documentatia de proiectare ~i prevederile autorizatiei emise de organele 
consiliilor locale . 

. La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru ~i utilaje din dotarea fonnatiei de 
lucru, in functie de natura pavajelor. 

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor a~eza In stive sortate, pe trotuare sau, dupa 
caz., se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare ). 

Executarea sanrurilor 
Dimensiunile ~i forma ~anfurilor sunt 0.8 m adancirne ~i 0.4 m Uifime. Pe traseele unde exista 

instala1ii de cabluri electrice in functie de instalaµile utilitare (conducte de apa, conducte de 
gaze,conducte de tennoficare) sapaturile se vor executa manual ~i cu mare atentie. 

In cazul executarii manuale a ~aniurilor, sapaturile se vor face cu ajutorul tamacopului pana la o 
adancime de 0.4 m, dupa care este permisil nurna.i folosirea Jopetilor sau, cu mare atentie a cazmalelor. 

Daca cu ocazia executArii lucrArilor de sapaturi sunt descoperite instalatii subterane nesemnalate 
In prealabil, se va opri ~i se va stabili natura acestor instalati, ~eful de Jucrare luand masuri pentru evitarea 
deteriorarii instalati ilor respective. 

Sapaturile in apropierea carora se circula vor fi marcate vizibil ~i prevazute cu mijloace de 
protectie corespunzatoare pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a persoanelor. 

Siipaturile pentru canalizAri LES de 0.4 kV trebuie executate pe cat posibil, in eel mai scurt timp 
inainte de pozarea cablurilor. 

Pamantul provenit din sapaturi trebuie ~ezat la o distanta de eel pufin 0.5m de Ja marginea 
peretilor sapaturilor. 

in cazul In care canali.zArile de LES se executa pe un traseu existent ,cabturile ~i m~oanele care 
raman suspendate, in urma unor sapaturi mai adanci decat pozipa tor tn p1imant, vor fi sustinute prin 
consolidarea pe scanduri ~i grinzi sau prin introducerea lor In jgheaburi provizori i. 

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate. 
in cazul ~anturilor cu o adancime mai mare de I m , in terenuri slabe la care exista pericoJul 

surpArii malurilor este necesar ca acestea sl!. fie sprijinite. 

Desfasurarea si pozarea cabluri/or 
Ina.inte de poz.area cablurilor se vor efectua urmatoarele operatii pregl!.titoare: 

a) Controlul traseului de cablu in ~antul ~i subtraverslirile pregatite pentru pozare. Se va urmfilii ca 
tuburile sl!. fie libere ~i tarl!. corpuri strfilne 1n interior. 
b) Controlul dispozitivului de derulare ~i tragere a cablului, curaiirea ~i ungerea rolelor In aliniament 
~i de colt 
c) Verificarea rezistentei de iz.olatie a cablului de pe tambur, confonn PE 116 in vigoare, folosind 1n 
acest scop inductorul. 
d) A~ezarea tamburului cu cablu in pozitie de tragere pe marginea ~antului ~i ridicarea pe ax cu 
ajutorul vinciuri1or. 

Des~urarea ~i pozarea manuala a cablurilor, comporta urmatoarele operatii: 
a) Curl!.tarea ~anf ului 
b) A~ezarea pe fundul ~antuiui a unui strat de nisip de minim10 cm grosime 
c) A~ezarea rolelor (de tam bur, normale, de colt) 
d) Desfii~urarea cablului, prin invdrtirea tamburului, asigurandu-se fixarea acestuia. 
e) Personalul i~irat in ~ant asigurii, prin tragere, deplasarea continua a cablului pe role. 

Intreaga operatie se va efectua sub dfrecta comanda a ~efului forrnatiei de lucru (~efului de echipa) 
f) Mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (dupl!. terminarea desta~urarii) ~i marcarea 

acestuia pentru a nu se gre~i atunci cand se pozeaza mai multe cabluri in ~ant). 
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g) Scoaterea rolelor din ~ant ~i ~ezarea cablurilor in pozitie definitiva . 
In cazul traseelor tara obstacole, cablul poate fl desfa~urat pe marginea ~anfului prin deplasarea 

tamburului situat pe un clirucior mobil. 
0 atentie deosebita, indiferent de metoda folosita pentru desfa~urarea ~i pozarea cablului, se va 

acorda respectarii razelor minime de curbura. 
La tragerea cablurilor prin subtraverslki se vor respecta urmatoarele reguli: 

a) inainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversiU"i, pentru a nu exista apa, 
nisip, pAmant, etc. 
b) tragerea cablurilor prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras 
c) In cazul desta~urarii ~i pozarii manuale a cablurilor, cand capatul cablurilor a ajuns la o 
subtraversare, se opr~te tragerea, se monteazii ciorapul sau capul de tras, la care se leaga apoi un cablu de 
oieI sau o sarma de otel de 4-6 mm diametru. Se continua. tragerea p§na cand capiitul de cablu a ie~it de 
cealalta parte a subtraverslt.rii, apoi se intrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului 
de tras. 

Jntroducerea cablurilor fn statii. posturi de transformare si cutii de distributie 
Montarea cablurilor care intra sau ies in sta~ii, posturi de transformare ~i cutii de distributie, se 

face incepand de Ia acestea. Des:fa~urarea ~i pozarea primului tronson de cablu comporta urmatoarele 
operatii: 
a) instalarea tamburului cu cablu la o distanta de 20-30 m de statie 
b) desta~urarea ~i poz.area cablului 'in ~ant in directie opusii statiei pana cand pe tambur ram§ne o 
lungime corespunzatoare pentru a ajunge la celula in care urmeaza a se racorda cablul. Se va tine seama ~i 
de rezerva necesara a ft liisatA la intrarea in statie. 
c) Des:fa~urarea rnanuala a restului cablului rAmas pe tambur, prin a~ezarea acestuia pe pamiint, In 
bucle largi. Desta~urarea se continua pana la eliberareacapatului de pe tambur. 
d) Tragerea capatului liberal cablului, dinspre statie prin purtare pe maini in lungul ~antului. 
e) Trecerea cablului prin tubul montat in zid ~i continuarea desta~urarii ~i pozArii (in canal sau 
subsol) p§na la locul stabilit pentru racordare (celula sau tabloul de distributie). 
Pe toata perioada des~urarii ~i pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictete raza minima de 
curbura ~i se va evita franarea sau rasucirea cablului, In special la intrarea ~i des~urarea buclelor. 

La intrarea cablurilor In cladiri se va face etan~area tuburilor de trecere la partea superioarA a 
acestora pentru a se opri patrunderea apei. 

Executarea profilelor de sanruri 
Dupa des~urarea ~i pozarea cablurilor pe toata lungimea ~antutui unui tronson, se marcheaza. cablurile ~i 
se executa profilul. 
Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comporta, de regula ,urmatoarele operatii: 
a) Marcarea cablurilor pe tot traseul din 10 in I Orn, cu etichete confectionate din folie de PVC . Pe 
eticheta se inscrie simbolul cablului, destinatia ,tensiunea ~i data insta!W-ii.. 
b) Montarea daca este cazul, a distantierilor 
c) A~ezarea deasupra cab! urilor a unui strat de nisi p de 10 cm grosime 
d) Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de executie. 
lnainte de astuparea ~anturilor, se fac schifele de executie, cu cotarea traseului ~i a pozitiei man~oanelor. 
Se indica profilurile executate, cuprinzand ~i alte instalatii existente. Cotarea se face fata de repere fixe ~i 
sigure, ~or vizibile pe teren. La capetele cablurilor se vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor 
respective. 

Astuparea santurilor 
Astuparea ~anturilor se face cu pamantul rezultat din sapatur~ din care s-au indepartat prin 

greblare, corpurile straine (cu diametre mai mari de 15 mm) Operatia se executa In straturi succesive de 
20 cm, blitute cu maiul ~i stropite cu apa. (daca e cazul). 
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Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau ta.bliie. 

Executarea fundatiilor turnate 
Realizareafundatiilor de beton comporta urmatoarele etape: 

-Pichetarea fundatiilor 
-Sliparea gropilor de funrnqie 
-Tumare cuzinet 
-Pozitionare stfilp 
-Turnare beton de umplutura 

Echiparea si plantarea stalpilor 
Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stfilpului din pozitia culcat, in care a 

fost lasat de echipa de transport, in pozitie vertica!a, fixat defirutiv In fundatie In locul ~i cu orientarea 
necesara, sunt urmatoarele: 

Pregatirea stiilpilor. 
Inainte de inceperea echiparii stfilpilor, ~eful de echipa trebuie s~ verifice daca stalpii transportati 

sunt de tipul ~i dimensiunile prevhute in proiect. 
De asemenea, trebuie verificat daca starea tehnica ~i calitatea stalpilor este corespunzatoare. 

Plantarea stalpilor 
Plantarea stalpilor cuprinde toate operafiile prin care stA\pul este adus din pozitia in care se 

~se~te pe teren dupa. transport ~i echipare, in pozitia verticala, fixat in fundatie. 
Ea comport urmatoarele operatii tehnologice: 

Ridicarea stfilpului 
alinierea ~i verifi.carea verticalitapi stalpului. 
Fixarea sralpului In fundatie 

Alinierea stalpilor 
Aducerea stA!pilor in pozitia corecta este wmarita din momentul in care fncepe coborarea In 

groapa ftmdafiei. Pozipa corecta este verticala prin masurarea distantelor de la stfilp la cei 4 taru~i de 
control. 

Fixarea stcilpilor 
Stalpul se fixeaza provizoriu ill golul funda1iei In patru puncte cu pene de lemn tare. Umplerea 

golului in jurul stalpului poate fi executata tn continuare sau eel mai tarziu a doua zi dupa ridicare. Pe 
masura introducerii betonului, acesta se indeasa in straturi de 20 cm. PeneJe de lemn se scot numai dupa 
aproximativ ~ase ore de la turnarea umpluturii. 

Amplasarea qparatelor de iluminat public 
Se vor amplasa aparatele de iluminat pe stalpii metalici plantati 
Racordarea corpurilor de ilwninat se realizeaza cu conductoare de tip CYY ( cablu cu manta din 

PVC). 
Se vor lega la pam§nt toate pfil1ile metalice din instalapile electrice care in mod nonnal nu sunt 

sub tensiune dar care in mod accidental se pot afla. 

Ordinea de execufi.e # montaj a lucrarilor 
Pentru executia lucrArilor din prezentu\ proiect, se vor urmarii unnatoarele etape: 

Pichetare fundatii stalpi 
Realizare fundati estalpi 
Montare sralpi 
Pozare retea iluminat proiecta.ta 
Echiparea stfilpilor cu prelungiri ~i corpuri de iluminat noi 
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Executarea legaturilor intre corpurile de iluminat ~j retea. 
Executia legaturilor de protecpe, probe ~i verifi.cari 
Alimentarea re~Jei 

Alte precizari 
Conform normativului PE 106/2003 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica ~i 
de joasa. tensiune, LEA jt. Iluminat public se va arnplasa pe marginea arterelor de circulatie ~i a parcurilor 
cu respectarea urmAtoareior distante. 

- In cazul apropierilor de drumuri stfilpii se amplaseaz! pe o lafime de lm lntre partea 
carosabila ~i trotuar, la minim 0.2m de bordura strazii. 

La traversari ale striizilor se respecta distan~a minima de 6m intre conductorul la sageata 
maximli ~i partea carosabila. 

Distanta pe orizontala intre un stfilp ~i oricare parte a unei cladir itrebuie sli fie minim lm. 
Distanta pe orizontala lntre un stalp sau priza de pamant ~i instatafii subterane de telefonie, 

apa , cana1izare, gaze este de 2m. 

Clauze de Revizuire 
Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se real izeaza nwnai cu 
acceptul autoritatii contractante, §i nu reprezinti1 o modificare substantial! a contractului, ~a cum este 
aceasta definita in legislatia privind achizitiile, dec.§.t in unnlitoarele situapi: 
a) nouJ personal de specialitate nominalizat pentru lndeplinirea contractului nu lndepline~te eel putin 
criteriile de calificare previizute in cadrul documentatiei de atribuire ( daca este cazul aplicarii unor astfel 
de criterii de eligibilitate) ; 
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine eel putin acela~i 
punctaj ca personalul propus la momentul aplicArii factorilor de evatuare ( daca este cazul aplicarii unor 
astfel de factori) 
In situatiile prev!zute mai sus, Antreprenorul are obliga~ia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie In vederea demonstr!rii lndeplinirii criteriilor de 
calificare/selectie stabilite, fie in vederea calculruii punctajului aferent factorilor de evaluare. 
Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va ti facuta in conditiile 
contractului de executie. 
Modific!rile vor fi lnaintate sub forma de Dispozitie de ~antier. 
Dispozitiile de ~antier vor fi insopte de: 

memoriu/nota justificativa prin care sll fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau 
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantiti1li, in conditii1e 
contractufui de proiectare ~i executie; 
note de comanda suplimentare (antemasuratori, liste de cantitA;i cu preµiri - daca este cazul; 
note de renuniare - (antemllsuratori, liste de cantitati cu preturi - daca este cazul; 
3 oferte de pref pentru articolele de lucrari ce nu au echlvalent In oferta; 

Daca in unna evalu~rii modificarilor propuse, acestea se afla m situatiile mentionate Ia art.221, din Legea 
privind achizitiile publice nr. 98/2016, atunci Autoritatea Contractanta poate aplica prevederile respective 

Cartea tehnidi a constructiei 
Cartea tehnica a constructiei ~i a documentelor aferente acesteia se va realiza ~i preda in conformitate cu 
prevederile art. 46, Anexa 6 din H.G. nr. 27311994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrmlor de constructii ~i instalatii aferente acestora. 
Docurnentatia confonna cu executia va fi pregatita de catre Antreprenor ~i prezentata 1'n limba romana in 
trei (3) exernplare, nu mai tarziu de 5 zile lnainte de intalnirea cu membrii comisiei de receptie. 

4.3.2.2. Executia Lucrarilor 
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului aprobat . 
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Lucrarile executate se consider! finalizate ~i se pot supune recepfiei in conditiile prevederilor H.G. 
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepfie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente 
acestora. 

4.3.2.3. Perioada Garantiei De Buna Executie 
Garantia de buna executie a 1ucrarilor executate va fide 36 de !uni. 
Pentru o perioada ofertat! a garantiei de buna executie a lucrfil'ilor sub 36 !uni oferta va fi considerata 
neconform!. 

4.3.2.4. Etapele Realiziirii Lucriirii 
Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma lntocmirii proiectului Tehnic ~i stabilirii tehnologiei 
de lucru. 

Ofertantii vor elabora propunerea tehnidi in baza cerintelor prezentate In Fi~ele tehnice ~i Specificatiilor 
tehnice din Caietul de Sarcini ~i a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica ~i examina locatia 
proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (ffil'l1 limite): 

• forrna ~i tipul amplasamentutui, inclusiv starea subsolului; 
• conditiile urbane ~i/sau sociale 

4.3.2.5. Respectarea Cerinfelor Beneficiarului 
Toate lucrOO-ile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activita.tile finalizate, materialele livrate in cadrul 
prezentului contract trebuie sl1 respecte cerintele din caietuJ de sarcini. 
Proprietatile materialelor vor respecta ~i se vor tnscrie in datele descrise 1n cerintele tehnice. 
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii ~i prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul 
obpnut la adjudecarea ofertei. 

4.3.2.6. ~antierul 
Asigurarea ~ntierului in timpul lucr!rilor 
Antreprenorul este obligat sa asigure ~i sll menfina siguranta pe ~antier ~j in afara zonei de constructie pe 
perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciall1: 

a) Asigurarii unor condilii corespunzAtoare de lucru ~i de siguranta pentru persoanele ce intreprind 
activitati ce au legatura cu constructia ~i asigurarea tuturor utilajetor ~i materialelor folosite 
pentru realizarea acestor lucrari; 

. b) Asigurarii zonei ~antierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate; 
c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, eK. panouri cu informatii ~i pHici de dare 

tn folosinta. 

Protectia mediului tn timpul lucrarilor 
Antreprenoru1, pe perioada construcfiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului 
inconjurator, pe ~antier, acordand o atenfie speciala: 

• limitarii emisiilor de zgomot; 
• limitarii emisiilor de substanie periculoase In atmosfera; 
• prevenirii poluarii sau contaminfil'ii apelor subterane ~i de suprafata; 
• protejarii spatiilor verzi. 

Construciiile provizorii 
Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de ~antier spre aprobare, planul 
pentru amplasarea: 

• magaziilor ~i curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului; 
• vehiculelor ~i flotei de echipamente; 
• altar instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse In prezentul 

contract; 
• panourilor cu infonnatii in conformitate cu LNR. 

10 



Depozitarea temporarii a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel !neat sli se garanteze protectia !or 'impotriva furturilor, avariilor, 
respect:Andu-se cu strictete instrucfiunile producatorului. Pe parcursul execufiei lucrlirii, Antreprenorul are 
obligatia: 

a) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna ~i indepruta de pe ~antier daramaturiie, molozul sau lucrari]e provizorii de orice fel , 

care nu mai sunt necesare. 
Antreprenorul are dreptul de a rerine pe ~antier, parta la sfii.~itul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligapilor sale in perioada de garanfie. 

Caile de acces 
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile ~i taxele pentru caile de acces cu destinatie 
special!i ~i/sau temporara care ii pot ti necesare, inclusiv cele pentru accesul pe ~antier. De asemenea, 
Antreprenorul va obtine, cu riscul ~i pe cbeltuiala sa, orice alte faciHtati suplimentare din afara ~antierului, 
care Ii pot fl necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabi 
(tn relafia dintre p!irti) de lucrarile de intrefinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a 
drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele ~i indicatoarele de~a lungul 
drumurilor de acces ~i de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje ~i indicatoare 
precum ~i pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va ti r~punzAtor pentru revendiciirile 
generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucriirilor ~i al remedierii viciilor 
ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu st!njeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) ciiile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i ciiilor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a orichei alte persoane ~i Antreprenorul va 
despiigubi Beneficiarul l:mpotriva tuturor reclamatiilor, acpunilor in justitie, daunelor~ 
interese,costurilor, taxelor ~i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in leg~tura cu 
aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

Antreprenorul are obligaiia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic~ cu sau sunt 
pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 
oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele, va 
limita ~i repartiza incard.turile, In ~a fel !neat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~atttier, sa fie 
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat si!. nu produdi deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale orici\rui pod sau drum care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierului, datoritli transportului materialelor, ecbipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
Antreprenorul este responsabil ~i va plati consolidarea, modificarea sau imbunatat:lrea, in scopul facilitarii 
transportului materialelor, echiparnentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri 
care comunica cu sau care se afla pe traseul ~antierului. 

Personalul cheie aJ Antreprenorului 
Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, :tara aprobarea prealabila 
scrisii a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propunli din proprie initiativ~ o inlocuire a personalului 
In urmatoarele cazuri: 

a) in caz de moarte, boalii sau accident al unui membru aJ echipei; 
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b) dacli devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este 
dincolo de controlul Antreprenorului. 

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie tnlocuit, inlocuitorul trebuie si\ posede eel putin 
echivalentul calificarilor ~i experientei. 

4.3.2. 7. Protecfia impotriva incendiilor ~i siguranta muncii in timpul Jucrari1or 
in timpul executiei lucrari1or se vor respecta unnatoarele acte normative referitoare la prevenirea ~i 
stingerea incendiilor 

• Decret 290/1977 - pentru incendii; 
• Norrne Pl 18·99 -pentru protectii la foe; 
• Norme Generale aprobate cu nr. 381184 M.I. ~i nr.1219/MC/94 MLPAT; 
• HGR 51/05.02.92-pentru prevenirea incendiilor; 
• Ordin 685/1977; 
• Norrnativ C300/94, aprobat cu Ordin MLPAT 20/N/1994 pentru stingere incendiilor. 

Se vor respecta Normele de prevenire ~i stingere a incendHlor, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 18/N/ 
din 18 iulie 1976, art. 46·55 (capitolul 3) si 1070·1092 (capitolul 20). Nonnativele indicate mai sus, sunt 
obligatorii atat pentru proiectant, cat ~i pentru beneficiarul ~i executantul lucrarilor, fiecare 1n domeniul 
sau de responsabilitate. 
Se precizeazA ca la executarea lucrarilor, constructorul ~i beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, 
pe tot parcursul executiei, toate prevederile conlinute atat in proiect, cat ~i cele din normativele 
mentionate mai sus ~i care vizeazA activitatea concreta pe ~antierul de constructii·montaj, in vederea 
inlaturarii oricarui pericol de accidentare. Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta 
regu1ile de tehnica securitatii muncii specifice locului de munca ~i utilajelor tehnologice folosite. 
Executia lucrarilor de construcpi prev!zute de prezenta documentatia se vor efectua in deplina 
confonnitate cu legile ~i reglementarile romfule~ti privind cerintele de si\nAtate ~i securitatea muncii. In 
locurile unde prezen~a personalului de operare este necesara, se vor lua masurile adecvate pentru 
prevenirea producerii zgomotului excesiv ~i a altor conditii daunatoare smatlitii umane. Dae! patrunderea 
in 1ocuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, Antreprenorul va asigura dupa 
caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de siguranta fixe, centuri 
de siguranta, platforme, balustrade, scilri, capace peste trapele de acces, dispozitive anti·cadere, haine de 
protecpe, du~uri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, suprafe!e antiderapante, aparate 
autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive de inchidere etc. 

Va fi asigurat un sistem de ventilatie (daca este cazul) pentru situa1ii de urgenta pentru toate zonele cu 
atmosfera potential periculoasa pentru sani1tatea oamenilor. Ventilatia de urgenta va fi proiectati\ pentru a 
permite o rata de scrumb a aerului de minim 10 schimburi pe orA ~i va fi controlata automat printr-un 
sistem online de detectie a gazelor. In plus, Antreprenorul va asigura panouri de avertizare asupra 
pericolului I riscului ~i instructiuni 1n confonnitate cu cerinfele reglementarilor locale in amplasamente cu 
pericol specific. Antreprenorul va asigura prin conceptie suficient spatiu pentru ca accesul pentru 
actionarea, tntrefinerea ~i repararea instalatiilor ~i echipamentelor sa se faca u~or ~i in siguranta. Distanta 
minim! intre ma~ini sau intre echipamente ~i pereti va fi de 1,0 m. Platformele, sciirile fixe ~i mobile ~i 
elementele similare trebuie sA fie in confonnitate cu reglementarile romfule~ti. 

4.3.2.8. Protejarea proprietatilor publice ~i private 
Antreprenorul nu i!?i poate extinde organizarea de ~antier sau activitatile in afara limitelor 
amplasamentului, pe terenurile atlate in proprietate public!i sau privat~, tara. aprobarea scrisa a 
administratorilor I proprietarilor acestora. 

4.3.2.9. Limitele de sarcina pe osia vebiculelor 
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt 
pe traseul ~antierului. Antreprenorul este obligat s~ utilizeze numai mijloace de transport ~i utilaje in 
conformitate cu codul rutier ~i sa respecte Hmitele de greutate maxime admise de transport pe drumurile 
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publice. Transportul materialelor/dotarilor pe drumurile publice se supune reglementarilor in vigoare ~i 
asigurarea protectiilor lmpotriva poluarii sunt in sarcina Antreprenorului. 

4.3.2.10. Documente ref eritoare la ~ntier 
Proiectul de organizare a executiei ~i documentele de constructie aferente. 
Procedura de emitere, confinutul ~i aprobarile legale pentru acest document sunt complet prezentate in 
Legea 453/2001 care amendeaza Legea 50/1991-cu modificarea ~i completarea Normelor metodologice 
prin Ordinul nr. 1867/16 iulie 2010 de aplicare a Iegii 5011991 privind Autorizarea executarii Lucrarilor 
de Constructii. 

Autorizafia de construire 
Execuiia lucrarilor se va face in baza unei autorizatii de construire. Autorizatia de Construire va fi 
obtinuta de Antreprenor. 
Pastrarea documenteJor referitoare la constructie 
Documentele referitoare la constructie vor fl pMtrate pe ~antier, intr-un loc adecvat ~i sigur 1n vederea 
includerii acestora 1n Cartea Construcfiei confonn HG 273/1994 actualizatA. Pierderea oricarui document 
referitor la ~antier va impune recuperarea sa imediat~. in conformitate cu procedurile legale 
corespunzlitoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu accesibile Dirigintelui de 
~antier ~i prezentate spre verificare la cererea beneficiarului. 

4.3.2.11. Controlul calitatii 
Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate ~i a echipamentelor ~i 
materialelor folosite la construirea, predarea ~i executia lucrarilor. Antreprenorul este responsabil sa 
prezinte dirigintelui de ~antier certificate care s4 confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt 
verificate legal, ca au fost corect calibrate ~i ca respect! standardele ce definesc procedurile de testare. 
Antreprenorul va masura ~i testa materialele ~i lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va garanta cA 
lucrarile au fast realizate In conformitate cu cerintele standardelor nationale ~i cu cerintele angajatorului. 
In cazurile care nu sunt incluse in standardele nationale, evalurui.Je ~i testfil"ile vor fi realizate · In 
confonnitate cu standardele europene sau altele simi\are ~i vor fi aprobate de catre dirigintele de ~antier. 
Beneficiaru], prin dirigintele de ~antier vor verifica tipul ~i calitatea materialelor folosite in orice etapa sau 
perioada a producf.iei utilajului ~i/sau echipamentului ~i Ji se va permite accesul nerestrictionat la 
laborator, cu scopul realizarii controalelor respectivelor materiale. Dirigintele de ~antier va prezenta 
AntreprenoruJui infonnatii scrise privind neajunsurile descoperite referitoare la utilaje, echipamente, 
Jucr!ri ale personalului de laborator sau la metodele de testare. Dirigintele de ~antier va interzice imediat 
utilizarea materialelor testate ~i va permite folosirea lor ulterioara doar dupa ce au fost luate in 
considerare restrictiile stabilite. Toate costurile aferente organizarii ~i realizarii de teste ale materialelor 
vor fl suportate de catre Antreprenor. 

4.3.2.12. Durata lucrarilor de execufie 
Executia lucrarilor se va realiza in terrnenul stabilit prin contract, de la emiterea ordinului de incepere. 
Din cadrul duratei de executie a lucr~rilor nu fac parte situatiile temeinic motivate, care nu se datoreaza 
Antreprenorului. 
in cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic ~i valoric de realizare al investitiei. Graficul va 
prezenta, de asemenea, ~alonarea fizica ~i valorica pe etape. 
Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic §i valoric §i s! fie 
terminate la data stabilitii. Datele intermediare prev~te in gra:fice se considera date contractuale. 
int:arzierea lucrarilor va ti acceptata in urm!toarele cazuri: 

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum ~i temperaturi care, potrivit normelor, 
normativelor ~i agrementelor tehnice, nu permit punerea in execupe a unor materiale sau procedee 
tehnice. 

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Antreprenorului ~i nu a survenit prin incAlcarea 
contractului de catre acesta; Antreprenorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea tennenului de 
execu~ie a oricarei p4f1i din lucrare. 
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c) In cazul in care Achizitorul nu beneficia.zl de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul 
va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a 
luat cuno§tintii despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea 
prealabila a Achizitorului, de a sista Jucrruile sau de a diminua ritmul executiei. 
Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea ternporara a Antreprenorului de executare a 
obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la infonnarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului. 
Lipsa informlirii Achizitorului tn cadrul acestui tennen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia 
dirigintelui de ~antier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integral~ sau partiala, a lucrarilor, cu 
consecint:a dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de ExeclJ1ie a lucr&ilor contractate. 

S. REZUMATUL INFORMA TIILOR ~I CERINTELOR TEHNICE 
Urmare celor prezentate Ia capitolul anterior rezulta cli se propun a se avea in vedere unni1toarele aspecte: 

5.1. Amplasare/Localizare 
Luera.rile care fac obiectul acestui contract se vor proiecta ~i realiz.a pe raza Municipiului Sacele, pe 
domeniile public ~i privat aferente. 

5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor 
Pentru proiectarea ~i execuiia lucrruilor care fac obiectul prezentului contract, ~a cum au fost mentionate 
in capitolul 4 al acestui caiet de sarcini, Prirnfilia Municipiului Sacele va pune la dispozitia operatorului 
economic cu care se va 1ncheia contractul, documentatiile existente cu privire la amplasamentele (zone1e) 
unde se vor proiecta ~i realiza lucrarile din care s! rezulte situatia existent! la care trebuie sa intervina 
semnatarul contractului. 

5.3. Rezultate ce trebuie obfinute de Contractant 
Rezultatele finale ale contractului, pe care Semnatarul acestuia trebuie sale aibe 1n vedere, cuprind: 
I. Toate lucrarile pe discipline sa fie realiz.ate pe deplin In conformitate cu cerintele Caietului de 
sarcini; 
2. De~eurile (primare ~i secundare) sortate corespunzator ~i procedurile privind gestionarea 
de~eurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare ~i care au fost utilizate pentru 
planificarea proiectfil"ii executiei Jucrarilor, pentru execuria, controlul executiei ~i finaliz.area lucrfil'ilor, 
a~a cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

Perimetrul ~antierului de lucru eliberat ~i curlii<it de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 
Contractant pe perioada executiei lucrli.rilor. 

Documentapile necesare pentru proiectarea ~i pJanificarea executiei, pentru execufia, controlul 
execufiei ~i finalizarea lucriirilor aferente contractului includ: 
1. Graficul general de realizare a lucrarilor (fizic ~i valoric ); 
2. unnatoarele documentatii (semnate de speciali~tii atestati in domeniul profesional relevant, atunci 
cfuld se solicit.a expres prin legislatia 1n vigoare): 
a. Planul de control al calitiitii lucriirilor executate in versiunea finala, inclusiv lnregistriirile de 
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrArilor precum ~i celelalte documentatii 
mtocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestA calitatea lucriirilor; 
b. Declaratia de conformitate a materialelor ~i a oriciiror documentatii relevante solicitate prin 
legislatia In vigoare; 
c. Rezultatul testelor asupra materialelor previ\zute de legislatia in vigoare ~i/sau prevAzute in 
proiectul tehnic ~i/sau solicitate de lnspectia de Stat In Constructii; 
d. Detalii tehnice de executie ~i breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil ~i nu au fost 
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini; 
e. Copie ajurnalului de ~antier semnat In mod corespunzator pe toate paginile. 
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Semnatarul contractului trebuie sl!i fumizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, 
inclusiv partea din cartea tehnica a construcfiei (Sectiunea B) inainte de sernnarea procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. 
Documentatia privind managementul calitiitii cuprinde eel pupn: 
1.. Planul calitatii; 
2. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari ~i lncercari. 
Urmatoarele rezultate intennediare In executia lucrarilor sunt definite ~i asociate solicit!rii de plati 
intermediare de catre Contractant: 
1. Se pot stabil i rezultate intennediare lunare, i'n functie de graficut fizic ~i valoric lntocmit la atri buirea ~i 
semnarea fiecarui contract subsecvent. 
Contractantul poate solicita o plata intennediarli, ~a cum este prevazut in Contract, doar dup! ce a 
finalizat toate activit~tile ~i cerintele aferente rezultatului intennediar In cauza ~i numai atunci cand 
Autoritatea Contractan~ a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnicii ca jalon/punct de reper 
intennediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o platll.. 

5.4. PersooaJul Contractantului 
Manager de proiect I Reprezentant aJ AntreprenoruJui 
Responsabil pentru managementul proiectului confonn standardelor de management de proiect ~i a 
legislapei in vigoare. Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc irnplementarea 
proiectului, raspunde de planiticarea, monitorizarea ~i controlul activitatilor proiectului precurn ~i 
urmarirea realizarii activitatilor conform planificarii, in condifiile contractului. 
Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect, planifica, aloca ~i monitorizeaza resursele 
proiectului, intocme~te documente de management a proiectului ~i le modifica atunci cdnd este nevoie. 
In cazul In care se constata o deviatie in realizarea activitatilor fa18 de planificarea initiala, managerul de 
proiect, impreWla cu experpi implicati i'n activitatile respective vor realiza un plan de exceppe care sa 
explice situatia apliruta, sa prezinte consecin\:ele necorectiirii situatiei de exceptie ~i optiunile existente 
pentru corectarea acesteia impreuna cu planul de implementare a oppunilor ~i recomand!rilor; 
Persoana propusii trebuie sa aibe o experienta generala de minim 5 ani ~i o experienta specifica prin 
participarea la un contract similar in aceea~i calitate. 
Semnatarul contractului, respectiv Contractantul, va numi un reprezentant care va comunica direct cu 
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca ~i responsabil cu monitorizarea 
~i implementarea contractului ~i identificata In contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza ~i 
supravegheazli derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
I. sa fie singura interfat! cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive~te implementarea contractului 
~i des~urarea activitatilor din cadrul acestuia; 
2. gestioneaza, coordoneazii ~i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, In 
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, tn termenul ~i la standardele de calitate solicitate; 
3. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform 
reglementArilor in materie; 
4. gestioneaz8. relalia dintre eventualii asociaii, proiectant ~i executanti, cat ~i Contractant ~i 
subcontractorii acestuia; 
5. gestionea.zA ~i raporteaza daca execufia lucriirilor se realizeaz~ cu respcctarea clauzelor 
contractuale ~i a continutului Caietului de Sarcini. 

~ef de ~an tier 
Persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, ~i controlul activitatilor desfa~urate pe ~antier, 
respectarea tehnologiilor de execupe ~i a instructiunilor privind exploatarea ~i intref.inerea mijloacelor ~i 
uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta ~i buna utilizare a tuturor utilajelor de pe ~antier. 
Persoana propusa trebuie sa aibe o experienta genera la de minim 5 ani ~i o experientii specifica pri n 
participarea la un contract similar in acee~i calitate. 
Pentru activitatile ce se desta~oara pe ~antier, Contractantul va numi un $ef de ~antier care va relationa 
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 
responsabil de organizarea ~i supravegherea tuturor activitafilor realizate de Contractant pe ~antier din 
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partea Contractantului. ~eful de ~antier trebuie sa fie pennanent prezent pe ~antier cand se realizeaza 
activitlili ~i trebuie sa poata infonna reprezentantul AutoritaJii Contractante in orice moment despre 
situatia de pe ~antier. In cazul in care ~eful de ~antier nu poate fi prezent, acesta va ti inlocuit cu acceptul 
prealabil al Autoritafii Contractante. 
Principalele sarcini ale ~efului de ~antier in cadrul Contractului sunt: 
1. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive~te activitaple de pe ~antier~ 
2. sa fie responsabil de gestionarea tehnica ~i opera!ionala a activitafilor de pe ~antier, impreuna cu 
aspectele organizationale; 
3. sa contribuie cu experienfa sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este 
necesar pentru execufia corespunzatoare a lucrarilor; 
4. sa gestioneze ~i sa supravegheze toate activitatile desta~urate pe ~arttier; 
5. Sa fie prezent m timpul tuturor activitatilor desra~urate pe ~antier; 
6.. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a 
constructiei; 
7. sa actualizeze calendarul de desfii~urare a activitatilor ~i jurnalul de ~antier; 
8. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrclrile din ~antier; 
9. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea ~i de siguranta ale personalului 
Contractantului de pe ~antier; 
10. sli fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale. 

Respoosabil tehnic cu execufia 
Persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile 
de constructii, 'in conformit.ate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului 
MLPTL nr. 77712003. 
Autorizarea ~i exercitarea dreptului de practicA: trebuie sa detina autorizatie ~i legitimatie emisa de 
lnspectoratul de Stat l'n Constructii pentru domeniul/subdomeniul retele edilitare In vigoare la momentul 
semnarii Contractului 
Abilita{i: cunoa~terea limbii romane. 
Sarcini ~i Responsabilitati In cadrul Contractului: 
Responsabilii tehnici cu execulia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru: 

1. realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de 
constructii pentru care sunt angajap, precum ~i in cazul neasigurclrii din culpa lor a realizfilii nivelului 
calitativ al lucrarilor prev~ in proiecte, caiete de sarcini ~i in reglementarile tehnice in construct.ii J'n 
vigoare la momentul executiei lucrarilor; 

2. viciile ascunse ale construqiei, ivite 1ntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum ~i dupa 
lmplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent~ 
rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei. 

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de construc'fii, in exercitarea dreptului de practica, 
trebuie: 

a) sa pennita executia lucrarilor de constructii numai pe baz.a proiectelor §i detaliilor de executie 
verificate de speciali~ti verificatori de proiecte atestati; 

b) sa verifice ~i sa avizeze fi~ele ~i proiectele tehnologice, procedurile de realizare a Jucrarilor, 
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum ~i programele de 
realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale; 

c) sa puna la dispozitia autoritaJilor de reglementare ~i/sau de control in constructii, la solicitarea 
acestora, documentele !ntocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin; 

d) sa intocmeasc~ ~i sa tina Ia zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrruile de 
constructii pe care le coordoueaza tehnic ~i de care raspund; 

e) sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate; 
f) sa se supuna prevederilor legale pdvind perfectionarea profesionala continua a speciali~tilor in 

constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat; 
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Posibi1itatea ca Autoritatea ContractantA sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii 
contractului, pe baza unei cereri scrise motivate ~i justificate, daca considera ca un membru al 
personalului Contractantului este ineficient sau nu l~i indepline~te sarcinile la nivelul cerinfelor stabilite. 

Pe durata execufiei lucrarilor, $eful de ~antier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritalii 
Contractante, la un interval de o lun.li, un raport cares!: 
I . descrie progresele realizate; 
2.. identifice rezultatele intermediare obµnute (stadiul Jucriirilor ~i documentatia asociata); 
3.. prezinte problemele int§lnite ~i aqiunile corective intreprinse; 
4. prezinte planificarea pe termen scurt ~i sa evidentieze modificfilile in raport cu planificarea 
anterioara pentru activitatea din ~antier. 
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cand 
existenµ acestuia a fast solicitata prin Caietul de Sarcini. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de $ef de ~ntier trebuie sa cunoasca limba romana la un 
nivel de eel putin Cl, in confonnitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinfa pentru Limbi". 

Personalul Contractantului care des:tl~oara activitafi pe ~antier trebuie sii aplice toate regulamentele 
generale ~i specifice precum ~i orice aJte reguli, regulamente, ghiduri ~i practici pertinente comunicate de 
Autoritatea ContractantA. 

Contractantul trebuie sa se asigure ~i sa demonstreze di personalul care desfa~oara activitati pe ~antier: 
1. are toate abilitaiile ~i competentele pentru executia lucr.lirilor preconizate; 
2. este sl!natos ~i In forma pentru executia lucrarilor preconizate. 

ResponsabiJ cu sanatatea ~i securitatea muncii pe ~antier 
Prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica/orice alt 
document care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic). 
Persoana propusii trebuie sa aibe o experienti1 generala de minim 5 ani ~i o experienta specifica prin 
participarea la un contract similar In acee~i calitate. 

Responsabil cu managemeotul calitapi 
Prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica/orice alt 
document care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic). 
Persoana propusll trebuie s!i aibe o experienta generals de minim 5 ani ~i o experienta specific! prin 
participarea la un contract similar in acee~i calitate. 
Personalul Contractantului care opereaza pe ~antier trebuie sA fie u~or de recunoscut ~i este obligat sa 
poarte haine cu sigla Contractantului. 
Personalul Contractantului care intra pe ~antier trebuie sa fie autorizat In prealabil. Intrarea ~i ie~irea de pe 
~antier sunt perrnise numai in timpul zilelor ~i orelor de lucru. 
Potentialii ofertanti pot vizita arnplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala ~ i rise, 
datele necesare preg~tirii ~i elaboriirii ofertei. Ofertanfii interesati sii participe la vizitarea 
amplasamentului sunt rugati sa infonneze, In scris, UAT MUNICIPIUL SACELE asupra intentiei de a 
vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi 
adresata Autoritafii Contractante (AC) in scris. 
AC precizeaza ca orice solicitare suplimentarit de valori pentru necesitatea executlirii unor lucrari c.a 
urmare a necunoa~terii amplasamentului nu va fi luata In considerare. 

S.S. Utilaje, ecbipameote, materiale 
Pentru tndeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru des~~urarea 
lucrarilor, se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de 
punere la dispozitie) a utilajelor necesare . 
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5.6. Zona de lucru, utilita(ile ~i facilitiple ~ntierului 
Zona de lucru va fi pe strazile Municipiului Sacele in care se vor realiza instalaiiile de iluminat public. 

5. 7. Modificiiri tehnice 
Semnatarul contractului, 1n caHtate de Contractant, proiecteaza ~i executli lucrarile descrise cu 
respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regula ~i din principiu, pe perioada executiei 
lucrarilor nu este permisli nicio modificare tehnica (modificare sau ac!Augare) a documentatiei de 
proiectare. Modificarile vor fi realiz.ate numai cu acordul Autorit~lii Contractante ~i numai tn caiul in care 
nu sunt substantiate, in confonnitate cu prevederile art.221 din Legea nr. 98/2016. 

S.8. Informafii referitoare la echipamente puse la dispozipe de Autoritatea Contractanta 
Autoritatea contractanta nu va pune la dispozitia Semnatarului, echipamente necesare pentru realizarea 
contractului. 

6. MANAGEMENTUL CALITATII ~I MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

6.1. Planul calitatii 
Semnatarul contractului, in calitate de Contractant va proiecta ~i executa toate activitaple in conformitate 
cu Planul calit!tii, care trebuie redactat in confonnitate cu standardul SR EN TSO 9001 :2015 sau 
echivalent ~i cu respectarea instrucfiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru 
planurile calitatii" ~i 1n conformitate cu reglement!rile in materie de sistem de management al calitatii tn 
constructie (inc1usiv, dar tara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare). 
Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind proiectarea ~i executia lucrarilor din prezentul Caiet de 
sarcini. in consecinfli, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract ~i pentru 
lucrarile ce sunt incluse in Contract. 
Cu luarea In consjderare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea ~i asigurarea 
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr. 766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 
i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii 
In constructii in ~a fel incat sa indeplineascii cerintele tehnice ~i contractuale precum ~i reglementarile, 
standardele ~i normele aplicabile; 
ii. sa demonstreze Autoritlitii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea 
incluse In Caietul de sarcini ~i in reglementarile ce guvemeaza calitatea tn execupa lucrArilor in 
construcfii; 
m. sa descrie modul In care vor ti organizate ~i gestionate activitii.tile In cadrul Contractului pentru a 
indeplini cerintele; 
iv. sa fie confonn cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastii. 
Documentatie de Atribuire. 

Planul calitAlii trebuie sa includa eel pulin: 
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului ~i identificarea functiilor ~i 
responsabilit!tilor personalului implicat direct in executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare ~i managementul documentelor in cadrul 
Contractului; 
m. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv fo$ de munca, materiale ~i 
infrastructura; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 
v. Modalitatea de control ~i gestionare a neconformitAtilor care ar putea ap~ea pe perioada executiei 
lucrarilor. 
Planul calit~tii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la ~edinta de 
demarare a activit~tilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi retumat cu comentarii de catre 
Autoritatea Contractanta in tennen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant. 
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Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualize8U ori de cate ori se considera necesar ~i/sau 
la soiicitarea Autorit!ifii Contractante. 

6.2. Planurile de control a calitatii 
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul 
trebuie sli prezinte spre aprobare cu eel putin 7 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al 
calitatii executarii lucrarilor. 
Contractantul prezinta in cadrul ~edintei de demarare a activitafilor in Contract, un Plan general de control 
al caliti!tii lucrArilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activit!lile pentru care vor fi organizate 
lucrari pe ~antier ~i sa identifice Planurile de control a calit:Atii aferente diferitelor activitatiletape specifice 
ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii Jucrarilor va fi aprobat sau va .fi retumat cu comentarii 
de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant. 

Planul de control al calitapi va fi realizat utilizfuld Regulamentul privind conducerea ~i asigurarea calit!tii 
1n constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997 ~i va contine, acolo unde este aplicabil, eel putin 
unnatoarele: 
i. Descrlerea sarcinilor planificate ~i lista etapelor de execut.ie pentru realizarea activitatii; 
11. Responsabilita.tile pentru executia, gestionarea ~i controlul activitatii; 
111. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul ~i 
acceptarea activitatii; 
iv. lntegrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, 
certificate etc.) prevazuta pentru activitate; 
v. Documentapa finala a activit!~ii unnata de lnchiderea P1anului de control al calitatii. 
Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la execufia oric!rei 
activitafi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calit!ltii aferent ~i sa verifice conformitatea 
executiei 9i a controalelor cu Planul de control al calitatii. 
in acest sens Autoritatea Contractanta va indica: 
i. activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special; 
ii. . activit1ifile care nu trebuie sa fie incepute fiira prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante. 
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu eel putin 5 zile lucratoare lnainte de a realiza 
activitatea respectiva. 

6.3. Managementul documentelor 
Fiecare document emis de clitre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintli sub formii. de numar 
de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant 
trebuie sa. fie mentionat pe fiecare pagin! a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie 
l'n limba romana. cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de 
uni ta~. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Ex.'}Jerts 
Group),. 
Contractantul va fumiza doua exemplare tipfuite ~ doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie 
USB) a documentelor ce rezultli pe toata durata de execu~e a Contractului. 
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie fumizate astfel lncAt sa poata fi citite direct sau importate 
~ra pierderi de format cu software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta. 
in plus fat! de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde 
este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant ~i lntr-un fonnat Adobe Acrobat (pdf), fie direct din 
fi~ierele native sau copie scanata a originalelor. 
Contractantul va furniza fi9ierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice ~i ale Contractului. 
Contractantul va transmite spre aprobare inipata. orice abatere de Ia cerintele privind managementul 
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa 
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta. 
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7. CERINTE SPECJFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 

7.1. Gestionarea relafiei dintre Autoritatea Contractanti ~i Contractant 
7.1.1.Managementul contractului 
A.Inceperea activit!tii in cadrul contractului subsecvent va fi fonnalizat:A printr-o ln~lnire de demarare a 
activitlitilor in cadrul contractului ~i va avea loc in tennen de maxim 3 zile lucratoare, dupa intrarea in 
efectivitate a contractului; 
a. Organizatorul intalniri i: Contractant; 
b. caracterul acestei intilniri: caracter pur informativ, aceasta fiind o fntalnire care marcheaza 
efectiv inceperea activitlitilor 'in Contract; 

B.lntalniri/~edinte periodice pe intreaga dur~ a Contractului: 
i. intalniri/~edinte saptarnanale de lucru Ia sediul Autoritafii Contractante sau la ~antier: Rolul 
acestor ~edinte este ca Autoritatea Contractanta sa fie informata periodic despre stadiul proiectarii ~i apoi 
a executiei lucrlirilor, precum ~i despre eventualele sincope sau posibile probleme ce pot aparea 1n 
inplementarea contractului, precum ~i luarea din timp a masurilor ce se impun. 
~edinta se tncheie cu un Raport, semnat de toti cei participanti. 
ii. lntalniri/~edinte periodice de monitorizare la sediul Autorit:Afii Contractante pentru monitorizarea 
progresului la un interval de 1 luna pe perioada derullirii Contractului. Frecventa acestora poate fi 
modificatA In functie de situatiile specifice. Prezenta fizica a Managerului de Contract este necesarA la 
fiecare int!lnfre. 
~edinta se 1ncheie cu un Raport, semnat de toti cei participanti. 

iii. Autoritatea Contractanta are posibilitatea de realizare de intalniri/~edinte ad-hoc 
stabilite/planificate lntr-un termen scurt, ceea ce inseamna ca trebuie s11 existe 
disponibilitatea Contractantului 1n termen de I zi lucratoare. 

C.Responsabilitatile Contractantului: sa pregateasca ordinea de zi; sa asigure participarea personalului 
relevant; s<l preglteascli minuta :intfilnirii, ce anume include minuta intalnirii - o evaluare a stadiului 
actual -o lista cu elemente de acfiune, sa prezinte minutele anteiroare la intalniri Autoritatii Contractante 
pentru observatii 'in termen de un anume numar rile lucratoare de la data reuniunii; sa colecteze ~i sli 
includa corectiile solicitate de Autoritatea Contractanta in procesul-verbal de tntalnire; sa difuzeze 
versiunea finala. 

D.Pentru ~edintele/lntalnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeaza ~i meniine: 
iv. o lista de riscuri ~i masuri aferente 
v. informapi despre implicarea tertului susfin~tor 1n realizarea activit~,iilor In Contract 

7.1.2.Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulArii Contractului, ca urmare a 
deviapilor identificate in cadrul mtalnirilor dintre Contractant ~i Autoritatea Contractanta.ln conformitate 
cu prevederile Cap. VI Sectiunea 2 Modificari ale contractului/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu 
modificarule 9i completarile ulterioare. 
Contractele de achizitii publice ~i acordurile-cadru pot fi modificate, £lira organizarea unei noi proceduri 
de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile In bani ~i indiferent de 
valoarea acestora, au fost prevazute In documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire 
clare, precise ~i :fMa echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte optiuni in, 
limitele ~i natura eventualelor modificari sau optiuni, precum ~i condipile 'in care se poate recurge la 
acestea, respectiv cu incadrarea in indicatorii tehnico-economici aprobati la nivelul studiului de 
fezabilitate. 
Contractele de achizitii publice ~i acordurile-cadru pot fi moditicate, tara organizarea unei noi proceduri 
de atribuire atunci cand sunt tndeplinite In mod cumulativ urmatoarele conditii: 
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a) devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse, servicii sau lucrari 
supUmentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare 1n vederea 
'indeplinirii acestuia; 
b) schimbarea contractantului este imposibila. 
Contractele de achizi~ii publice §i acordurile-cadru pot fi modificate, tarli organizarea unei noi proceduri 
de atribuire atunci cand sunt lndeplinite In mod cumulativ urmatoarele condipi: 
a) modificarea a devenit necesara in unna unor circumstante pe care o entitate contractanta care 
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sli le prevada; 
b) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului. 

7.1.3.Mecanismul de solicitare a scbimbarilor modificarilor in ceea ce prive~te constructia sau 
lnterventia: 
i. Imedia.t ce Contractantul identific! necesitatea unei schimbliri, acesta va notifica Entitatea 
Contractantli In termen de maxim 3 zile Jucratoare. 
ii. Imediat ce Entitatea Contractant! identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica 
Contractantul In termend e maxim 3 zile lucratoare. 
Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze 
urmatoarele informatii: 
iii. Numarul de identificare a cererii privind modificarea; 
iv. Autor, datele de creare/validare; 
v. Descriere (rezumat ~i detaliat); 
vi. efortul anticipat pentru realizarea modificarii; 
vii. lmpactul in ceea ce prive~e planificarea activitlitilor din punct de vedere pret, cost (In cazul In 
care este aplicabil), timp ~i a altor elemente cu impact; 
viii. Riscuri asociate cererii de schimbare; 
ix. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse In cerere. 
Numai dupa ce a primit oficiat aceasta informatie, Autoritatea Contractanta ~i Contractantul vor demara 
discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobata, o dispozitie va fi 
elaborata de Autoritatea Contractanta ~i transmis~ catre Contractant. 
Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii 
Contractului. in cazul absenfei sale acesta va fi inlocuit de lnginerul constructor din cadrul acesteia. 
Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Jnspectoratului de 
Stat in Constructii, care va efectua inspecfii la fata locului asupra lucrarilor ~i a documentelor relevante. 
Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de 
~antier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare. 
Acesta lucreaza independent ~i reprezinta Autoritatea Contractanta in legaturli cu aspectele tehnice ale 
Contractului. 
Dirgintele de santier sau echipa de supervizare are/au raspunderile ~i obligatiile prevazute de legislatia 
specifica in vigoare, tara a se limita la Legea 10/1995 ~i Ordinul nr.149612011 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a dirigintilor de {lantier. 
Coordonatorul in materie de securitate ~i san!!.tate in timpul executll..rii Jucr~rilor va fi numit de Autoritatea 
Contractanta sau de managerul de proiect. 
Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul In materie de securitate ~i sllnatate In timpul executarii 
lucrarilor va fi aplicatii de catre Contractor. 
Obligatiile Contractantului In raport cu Coordonatorul in materie de securitate ~i sanatate 1n munca sunt 
cele prevazute prin urmatoarele prevederi legislative: 

1319/2006 - Legea securitapi §i saniUatii In munca 
HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a legii securitlitii §i smatatii In munca nr. 

319/2006 
HG 300/2006 - Cerintele minime de securitate §i sanatate pentru §antierele temporare sau mobile 
HG 1051/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate pentru manipularea manuala a maselor 

care prezinta riscuri pentru lucratori. 

21 



In timpul executiei lucrarilor: 
- se vor respecta Normele de Protecfia Muncii 9i Paza ~i Stingerea Incendiilor ~i se vor lua toate m~urile 
pentru evitarea incidentelor ~i accidentelor de orice natura 
- se vor asigura rnasuri de siguranta ~i de securitate. 
Contractantul desemnat va avea obligafia de a intocmi ~i prezenta un Program de protectia muncii pentru 
lucriirile care fac obiectul contractului subsecvent, in confonnitate cu prevederile legale. 
Contractantul desernnat va fl rl!.spunzator pentru: 
- respectarea reglementarilor in vigoare pe tot parcursul tndeplinirii contractului de lucrari 
- eventualele accidente de orice naturli tn perimetrul ~antierului; 
- orice eveniment Jegat de accidente de munca se va aduce ~i la cuno~tinta Autoritatii Contractante 
- inregistrarea ~i anunfarea accidentelor din ~antier 
-instruirea angajatilor In domeniul securit~tii ~i sAniitatii 'in munca. 
Planul propriu de securitate ~i s~nlitate cuprinde ansamblul de mlisuri de securitate ~i sanatate specifice 
fiecarui antreprenor sau subantreprenor. 
Proiectul nu cuprinde Jucrari speciale sau tehnologii care sa necesite preciziiri suplimentare celor inscrise 
in normativele ~i legislatia 1n vigoare. Se precizeaza ca la intocmirea ~i executarea proiectului, 
constructorul ~i beneficiarul au obligatia sa respecte cu stricteje, pe tot parcursul execuJiei, toate 
prevederile continute a.tat in proiect, cat ~i cele din normativele mentionate mai sus ~i care vizeaza 
activitatea concreta pe ~antier, In vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare. 
Pentru evitarea accidentelor 'in timpul lucrului se vor respecta regulile de tebnica securitatii muncii 
specifice Jocului de muncl\ ~i utilajelor tehnologice folosite. In locurile unde prezenta personalului de 
operare este necesara, se vor lua masurile adecvate pentru prevenirea producerii zgomotului excesiv ~i a 
altor conditii dAunatoare sanatatii umane. in plus, Antreprenorul va asigura panouri de avertizare asupra 
pericolului riscului ~i instructiuni In conformitate cu cerintele reglementarilor locale in amplasamente cu 
pericol specific. 

7.1.4. MecaoismuJ de decontare a lucrarilor 
Dupii Data de Incepere, lunar, Ofertantul va transmite Autoritatii Contractante, in patru exemplare, 
Situafia de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, 
impreuna cu documentele justificative. 

Situatia de Lucrari va cuprinde: 
(a) valoarea estimatA contractuala pentru toate serviciile ~i Lucrarile executate pana la s~itul lunii 

(inclusiv Modificarile, Sume Provizionate ~i/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi 
sc~tli valoarea corespunzAtoare inclusa in precedenta Situafie de Lucr~ri; 

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile legale; 
(c) sume de adaugat sau de sc~ut, aferente Surnelor Retinute in confonnitate cu prevederile 

contractuale; 
(d) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente ~i Materiale, potrivit prevederilor contractuale; 

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in confonnitate cu prevederile 
anexelor privind plata direct! a subcontractelor anexate Contractului, daca este cazul. 
Orice Situatie de Lucrari va fi semnatA de catre Reprezentantul Ofertant. in caz contrar, Situafia de 
Lucrliri va fi nula ~i tara efect. 
Ofertantul nu va solicita in cadrul Situafiilor de Lucr~ri, iar Autoritatea Contractanta nu va certifica la 

platA sume pentru care nu au fost prezentate documentele justificative in forma final~, stabilite in mod 
rezonabil de catre Autoritatea Contractanta. 
Ofertantul va fi indreptilfit la plata unor sume cu privire la Echipamentele ~i Materialele aduse pe ~antier 
sau in alt loc aprobat de Entitatea Contractanta, in vederea executarii Lucrlirilor Permanente dar inca 
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii: 

(a) Echipamentul ~i Materialele sunt prev~ute In lista aferentil din Acordul Contractual ~i sunt livrate in 
cantitAti suficiente, in raport cu prevederile Contractului; 

(b) Echipamentul ~i Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Autortitatii Contractante ~i ale 
Documentelor Ofertantului pentru Lucrarile Permanente ~i organizate In loturi pentru a putea fi 
recunoscute de Autoritatea Contractanta; 
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(c) Echipamentul ~i Materialele sunt depozitate ~i protejate corespunzAtor impotriva pierderii, daunei 
sau deteriormi; 
Ofertantul p1streaza lnregistr~ri adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, plata, depozitare, testare 
~i folosire in executarea Contractului a Echipamentului ~i Materialelor, in forma acceptata de catre 
Dirigintele de ~antier, iar aceste tnregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Autoritatea 
Contractanta. 
Autoritatea contractanta prin Dirigintele de ~antier va verifica Situafiile de Lucrari transmise de catre 
Ofertant ~i. in termen de 30 de zile de la primirea Situafiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata. 
Certiticatul de Plata va avea aceea~i structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe 
Subcontractanti, daca este cazul. 
Prin emiterea unui Certificat de Platd, Autortitatea contractantA certifica, pe proprie raspundere, faptul ca 
swnele solicitate la plat.a sunt In conformitate cu prevederile Contractului ~i corespund cu lucrari, servicii 
~i articole reale ~i conforme cu prevederile Contractului. 
Dirigintele de ~antier nu va certifica la plata sume pentru care Ofertantul nu a furnizat integral ~i tn forma 
finala documentele justificative necesare. 
Dirigintele de ~antier, prin orice Certificat de Plat!, poate efectua orice amendamente ~i modificari 
justificate oricarui Certificat de PlatA anterior eliberat. 
Autoritatea Contractantii va plati swnele certificate de catre Dirigintele de ~antler in termen de 30 de zile 
de la primirea Certificatului de Plat~ In conformitate cu urmatoarele condipi: 

(a) f!ra a cauza vreo tnt§rziere In termenul de plata, Autoritatea ContractantA este indreptlltita sa 
corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plat!. Autoritatea Contractanta va notifica imediat 
Ofertantu1 despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Plata emis de catre 
Dirigintele de ~antier. 

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii CertificatuJui de Plata de catre Dirigintele de $antier, 
Ofertantul va emite catre Autoritatea Contractant! o factura in valoarea specificatA in Certificatul de Plata 
corespunzator. 
In termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei la terminarea lucrarilor, OfertantuJ va transmite 
Dirigintelui de ~tier, tn patru exemplare, Situatia finalli de Lucrari, impreuna cu documentele 
justificative. Situatia tinala de Lucrari va cuprinde: 

(a) valoarea finala contractuala pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume 
Provizionate ~i/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scazut! valoarea 
corespunzlitoare a lucrari1or platite anterior, 

(b) sume finale de adaugat sau de sc~ pentru ajustarea preµrrilor, 
(c) sume finale de adaugat sau de scAzut aferente Sumelor Retinute, 
(d) sume finale de adaugat sau de scazut pentru Echipamente ~i Materiale. 

Situatia finalli de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu 
prevederile anexelor privind plata direct! a subcontractelor anexate Contractului. 
Autoritatea Contractan.t:A nu va mai avea nicio obliga\ie fata de Ofertant in niciun fol sau pentru nicio 
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor. 
ln cazul in care un Subcontractant l~i exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi platit 
direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifici!. privind plata directa, prin care 
Ofertantul ~i Subcontractantul vor 

(i) consemna aceasta optiune, 
(ii) preciza contul bancar al Subcontractantului ~i 
(iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de E~alonare a Platilor aferent partii de Lucrari pentru 

care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent 
Subcontractantului. 

Dacli Ofertantul nu prime~te o plata datoratli, integral, \n tennenul prevazut, Ofertantul, tara alte 
fonnalit!ti decat transmiterea cAtre Entitatea Contractanta a unei facturi detaliate in tem1en de 60 de zile 
de la primirea integrala a platii, va fi indrept!tit sa primeasca plata unor doMnzi pentru lntarziere In 
efectuarea plafilor, calculate lunar pentru suma neplatita in termen. 

Aceste dobanzi pentru inttirziere 1n efectuarea plaplor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupa cum 
unneaza: 
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(a) rata dobanzii de referinta a Bl!ncii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de platii este leul 
romanesc, sau 

(b) rata dobanzii de referini:a. a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau 
(c) rata echivalenta a blincii centrale a statului respectiv sau a institupei echivalente, atunci cand 

rnoneda de p1atii este al ta dec~t leul romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale. 
Dob!nda va fi datorata pentru perioada dintre expirarea termenului de plata ~i data la care contul 
Beneticiarului este debitat. 

7.2. Plaoificarea activitatilor in cadrul Contractului 
Planificarea activitatilor ~i subactivitatilor de proiectare ~i execufie se va face utilizandu-se un program 
specializat, in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de construc~ie, categorie de lucrari cu 
resursele alocate (manopera ~i utilaje) cu: 
cl: corelarea activitatilor ~ subactivitatilor cu elementele de constructie; 
c2: corelarea activitatilor ~i subactivitaplor cu categoriile de lucrari; 
c3: corelarea activitatilor ~i subactivitatilor cu resursele alocate (manopera ~i utilaje); 
Contractantul va furniza Autoritafii Contractante in 30 zile de la data semnarii Contractului de proiectare 
~i execufie un plan detaliat de execu~ie a tuturor activitatilor din Contract 
Acesta va fi aprobat sau va fl retumat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 15 zile 
de la emiterea de c!itre Contractant. 
In cazuJ tn care Programul de Proiectare ~i Executie este respins, Autoritatea Contractantii va prezenta 
motivele respingerii ~i va solicita Contractantului sli retransmita In termen de 10 zile Programul de 
Proiectare ~i Execupe cornpletat ~i/sau corectat, astfel !neat acesta sa fie conform cu prevederile 
Contractului ~i realist de pus in practica. 
Durata totala a Programului detaliat de execu{ie nu trebuie s1 depa~easca durata stabilita de comun acord, 
a~a cum este prevazut in Contract. 
In situatia in care Programul de Proiectare ~i Executie ana!izat de Autoritatea Contractanta este respins de 
3 ori consecutiv in raport cu aceea~i so\icitare de cornpletare/corectare, aceasta va fi indreptatita sa sisteze 
pllitile clitre Antreprenor p~nili la acceptarea Programului de Proiectare ~i Executie respectiv. 
Lunar, in tennen de 10 zile de la inceputul fiecArei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor, 
Contractantul va transmite Autoritatii Contractante un Program de Proiectare ~i Execufie actuaHzat care 
va contine graficu1 de e~atonare calendaristid. ~i raportul descriptiv actualizate. 
Continutul Programul'ui de Proiectare ~i Executie actualizat va fi in confonnitate cu prevederile 
anterioare. Fiecare document actualizat va fi prez.entat in comparatie cu documentul aferent din 
Programul de Referintl:l, fiind evidentiate diferentele, precum ~i evenimentele ~i cauzele care au condus la 
aparitia diferentelor ~i, tn caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea 
Duratei de Executie. 
in tennen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Contractant, Autoritatea Contractanta va analiza 
Programul de Proiectare ~i Execufie actualizat ~i II va accepta sau respinge. 
In lipsa unui raspuns al Autoritafii Contractante la termenul aferent, Programul de Proiectare ~i Executie 
va fi considerat ca fiind acceptat. 
in cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Entit~lii Contractante, 
afecteaza durata activitatilor critice, Contractantul va transmite acestuia o revizuire a Programului de 
Proiectare ~i Execufie. 
De asernenea, ori de cate ori Contractantul constata di nu poate finaliza Lucrlirile in Durata de Executie, 
va prezenta o revizie a Programului de Proiectare ~i Executie. 
Programul de Proiectare ~i Execupe revizuit ~i acceptat de Autoritatea Contractanta devine noul Program 
de Referinta.Acceptarea de catre Autoritatea Contractanta a unui Program de Proiectare ~i Executie In 
care durata de execufie a Lucnlrilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezinta acordarea unei 
prelungiri a Duratei de Executie. 
Orice prelungire a Duratei de Executie se va face in urmatoarele condifii: 
(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Condi~i meteorologice adverse vor fi considerate 
exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai midi decat o data i'ntr-o perioada de ti mp definita 
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ca Durata de Execufie la semnarea Contractului multiplicata cu 5, Juandu·se in considerare specificul 
lucrArilor, localizarea ~antierului ~i perioada din an in care au apanrt conditiile respective; 
(ii) autoritAti publice, personalul lor sau agenfii lor, intarzie activitatea Antreprenorului din motive care nu 
se datoreaza cuJpei AntreprenoruJui ~i intr·un mod pe care un antreprenor diligent nu II putea prevede la 
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil; 
(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrfililor ~i care nu se datoreazA culpei 
Antreprenorului, inclusiv ModificAri (in cazul in care nus-a convenit altfel in cadrul Modificlirii); 
(iv) neindeplinirea de clitre Autoritatea ContractantA a obligapilor care le revin prin Contract; 
(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Contractantului sau vreunui rise in 
responsabilitatea Antreprenorului; 
(vi) fortA majora; 
(vii) orice eveniment sau situafie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale, 
lndreptate~te Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie ~i care nu se datoreaza culpei 
Antreprenorului; 
(viii) in situaliile prevazute de Instructiunea nr. 3/2017 a Pr~edintelui ANAP privind modificarile 
contractului de achizitie publicMcontractului de acbiziiie sectorialii/acordului cadru ~i incadrarea acestor 
modificari ca fiind substanpale sau nesubstantiale; 
Contractantul va intocmi proiectul necesar pentru realizarea Jucrarilor fazele DALI/SF, PAC ~i PT, se 
aproba DALI/SF de catre Autoritatea contractantA ~i ulterior se realizeaza lucrarile de executie, dupa 
obtinerea tuturor avizelor ~i autorizapei de construire 

7.3. eedinta de demarare a activititilor tn Contract 
Procesul verbal/Minuta ~edintei de demarare a activitatilor in Contract se intocme~te imediat dupa aceasta 
intalnire ~i este sernnata de ambele pfu'ti. 
in cadrul ~edintei de demarare a activitatilor in Contract, Contractantul fumizeaza Autoritafii Contractante 
urmn.toarele documente: 

i. Planul calitatii; 
ii. Planul general de control al calitatii; 

iii. Planul de securitate ~i sanatate al Contractantului ~i Subcontractanfilor, care integreaza toate 
cerintele din Planul de securitate ~i coordonare. 

7.4. inceperea activitiplor pe ~antler 
Dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractant.a a Programului de proiectare ~i ex~cupe precum ~i a 
documentelor mentionate la pct. 7.3., se poate realiza organizarea de ~antier. 
Aceasta int§Jnire va avea Joe la amplasamentul rezervat pentru organizarea de ~antier 'inainte de tnceperea 
oricarei activitiiti pe ~antier ~i va include predarea arnplasamentului rezervat pentm organizarea de ~antier 
~i aJacilitlltilor acestuia catre Contractant 
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare ~i J'ncepere a 
activit~filor pe ~antier, se emite imediat dupli terminarea intAlnirii ~i se semneaza de ambele part:i. 
Lucrarile pot tncepe efectiv doar dupa ce: 

i. Planul de sanlitate ~i securitate este aprobat de Coordonatorul In materie de securitate ~i sanatate 
in timpul executArii lucrarilor; 

ii. Planurile de control a calitllfii ~i procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate ~i aprobate 
fara observapi de Entitatea Contractanta; 

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare. 

7.5. Raportarea in cadrul contractului ~i desfii~urarea ~edinfelor de monitorizare a progresului 
activititilor 

7.5.1. Rapoartele/documentele ce privesc rezu)tatul activitAtilor 
a. Rapoartele/documentele intermediare ~i finale care rezulta din activitatile realiz.ate tn cadrul 

Contractului (exemplu: Procese verbale de receptie a documentatiilor de proiectare, Procese 
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verbale de lucrru-i ascunse, Procese verbale de receptie calitativii, Rapoarte ale dirigintelui de 
~antier, Minute, etc.), 

b. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor: in maxim 5 zile lucratoare de la 
incheierea acestora; 

c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport Mrtie (in format letric). 
d. Numruul de exemplare: 1 exemplar. 
e. Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele: limba romanil 

7.5.2 Rapoartele solicitate ca date de intrare peotru intllnirile de monitorizare a progresului 
in cadrul activitafilor din contract 

a. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor: in maxim 5 zile lucratoare de la 
incheierea acestora; 

b. Modalitatea de transmitere a rapoartelor - pe suport Mrtie (in format Lettie). 
c. Numarul de exemplare: l exemplar. 
d. Limba in care se intocmesc rapoartele/documentele: limba rom§nil 

7.5.3 Rapoartele ce privesc progresul activitafilor, administrarea ~i managementul 
contractului 

Pe durata desfii~urru-ii activitAtilor pe ~antier, se vor organiza lntaJniri saptAmanale la care participa 
reprezentanti ai Autoritll.fii Contractante ~i ai Contractantului. 
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verba1/o minuta ce trebuie semnata de toate 
pru-tile implicate. 

7.6. Testarea tehnica a lucrarilor 
Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract ~i materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 
supuse testarii tehnice In timpul ~i la finalizarea lucrarilor de c~tre o terta parte numita Persoana care 
realizeaza testiirile tehnice. 
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente ~i 
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 
Aceste activitiili includ toate controalele ~i verificarile care sunt solicitate prin lege, precum ~i cele care ar 
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazli testarile tehnice. 

7.7. Finalizarea lucrarilor ~i receptia la terminarea lucrlirilor 
Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate Jucrru-ile de ~antier prevazute de Contra.ct, va 
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 
Dupa terrninarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta ~i Contractantul vor semna 
Procesul verbal de receptie la terminarea lucritrilor. 
Receptia lucrmilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 
modificlirile ~i completarile ulterioare (HG 343/2017): 

i. f n prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazli lucrlirile la finalizarea acestora, du pa 
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant ~i aprobate de 
Autoritatea Contractanta ~i dupa ce Persoana care realizeazA testarile tehnice emite certificatul de 
confonnitate final Iara observafii; 

n. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receppa finala a lucrarilor, dupa 1ndeplinirea 
conditiilor ~i incheierea perioadei de garantie prevazutA tn Contract. 

Lucrarea va ft receptionatii in confonnitate cu prevederile legale in vigoare, Contractantul avand obligatia 
de a pune la dispozitia achizitorului toate documentele privind executia lucrarilor, in vederea l'ntocmirii 
cart:ii tehnice a constructiei, tmpreuna cu proiectantul ~i dirigintele de ~antier, dupa cum urmeazA: 
-autorizatia de construire; 
-lnregistrarile de calitate cu caracter pennanent, efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum ~i 
celelalte documente intocmite conform prescripf,iilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucriirilor 
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(mcercari efectuate,certificate de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari 
ascunse, note de constatare a organelor de control, registrul unic de comunicari ~i dispozi~ii de 
~antier,etc.) 
-Proces-verbal de trasare a lucrarilor; 
-Proces-verbal de receppe a terenului de fundare, a fundatiilor ~i structura de rezistenta 
-caietele de at~ament, jurnalul principalelor ata\)amente. 
Semnarea Procesului verbal de receppe la terminarea lucrarilor ~i a Procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor de Entitatea Contractanta nu 11 exonereazl! pe Contractant de orice obligatie contractuala sau 
legalii referitoare la garanfia produselor, lucriirilor ~i a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrarilor sau materialelor. 

7.7.1. Mecanisme aferente receppei lucrlrilor 
Lucrfilile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile ~i testele la tenninarea acestora, pe faze 
de execufie, prevazute in Contract. 
Ofertantul va aduce la cunostinfa Autoritatii Contractante data cand pot fi lncepute verific!rile ~i testele la 
tenninare.in urma verifidirii ~i testarii, Dirigintele de ~anti er va notifica Ofertantul cu privire la rezultatul 
testelor la terminare. 
In confonnitate cu prevederile notiftcarii ~i in termenul prevazut de aceasta, Lucr!irile care nu corespund 
specificatiilor ~i conditiilor din Contract vor fi demolate ~i reconstruite de Ofertant sau reparate. 
Daca Ofertantul nu respecta prevederile notificarii, Autoritatea ContractantA poate alege, printr-o 
notificare transmis1i. Ofertantului sii efectueze aceste demolar~ reconstruiri sau reparatii, direct sau prin 
terti, pe costul Ofertantului. 
Autoritatea Contractanta poate solicita de asemenea demolarea ~i reconstruirea sau reparatia oricarei 
Lucrari in care s-au utilizat Materiale ~i/sau Echipamente neconfonne cu prevederile Contractului, sau 
care au fost executate in perioadele de suspendare ale contractului. 
Lucrarile se executa in regim de continuare a uti\izarii (inclusiv a traficului). In acest caz, Ofertantul va 
transmite o notificare Dirigintelui de ~antier dupa ce o parte a Lucrarii este finalizatli ~i functionala tn 
conformitate cu prevederile Contractului. Cu excep{ia cazului in care notificarea Ofertantului este 
respinsi1, cu motive detaliate, de catre Autoritatea Contractanta In termen de 15 zile de la primire, 
Autoritatea Contractanta va fi responsabil! pentru ingrijirea acestei parp incepand cu data tnceperii 
utilizarii. !n termen de 30 zile de la primirea Notificarii, Autoritatea Contractant! trebuie s! efectueze 
pl a ta. 
Autoritatea Contractanta nu va produce Ofertantului intarzieri ~i/sau costuri suplimentare ca urmare a 
utilizarii de catre aceasta a unei parfi din Lucrare, alta decat utilizarea specificata in Contract sau 
convenita de catre Ofertant. 
Receptia la Terminarea Lucrarilor va putea fi realizata la terminarea Iucr!irilor. 
Ofertantul va notifica Entitatea Contractanta cu eel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sa fie tenninate ~i 
preglitite de receptie ~i va solicita EntitAtii Contractante efectuarea Receptiei la Terminare. 
Prin receppa la terminarea lucrlirilor se inieiege ca la data semnarii acesteia sunt tndeplinite toate 
conditiile impuse de legislatia in vigoare referitoare la receptie. 
In termen de 10 zile de la data notificarii de catre Ofertant, Dirigintele de ~antier va verifica daca sunt 
intrunite conditiile de receptie ~i va emite catre Entitatea Contractantli, un raport la Terminarea Lucriirilor 
prin care Dirigintele de ~antier va recomanda Ofertantului, cu motivare detaliata, admiterea, amanarea sau 
respingerea receptiei Lucrmilor. 
Autoritatea ContractantA va organiza inceperea recepfiei ~i va comunica Ofetantului data stabilit! ~i 
componenta comisiei de recepfie. 

7.8. Evaluarea modului in care a fost implemeotat Contractul de catre Contractant 
7.8.1. Monitorizare 
Unn!torii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie ~i per total pe 
Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 
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a. Calitatea executiei: 
lnchiderea tuturor neconforrnit~tilor constatate in timpul derularii Contractului, 1n 
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la tennenele ~i cu participarea tuturor 
celor solicitafi; 
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor ~i verificarilor, confonn Contractului ~i 
solicitarilor Autoritatii Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 
calitatea raportului transrnis, incluzand ~i nivelul de detaliu solicitat; 
predarea Cartii Tehnice a Construcfiei complete ~i la termen. 

Contractantul va raporta lunar cAtre reprezentantul AutoritAtii Contractante situatia privind indicatorii de 
monitorizare ~i performan!a (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). 
Indicatorii de monitorizare ~i performan1a vor fi monitoriza!i de catre Directorul de proiect al Autoritatii 
Contractante. 
In cazul tn care se constaU!. nelndeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor 
aswnate prin Contract, In condifiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document 
constatator negativ. 

7.8.2. Evaluare ~i lndicatori de performanta 
La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a Contractantului in 
legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari sunt utilizati indicatorii de 
perforrnantl!. prezentati in continuare. 
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Indicator de Referinta 
performant in 
it Contract 

I Caiet de 
Sarcioi 

Modalitatea de evaluare 

Respectarea 
termenului 
de finalizare 
a lucrfil'Uor, 
a~a cum s-a 
speci:ficat in 
Contract 
(pentru 
sectiuni de 
lucrAri sau 
pentru 
lntreaga 
lucrare, dupa 
caz): 

Caiet de Exemplu 

Modalitatea 
de 
implement.ar 
e a Planului 
de control al 
calitatii 
(planificat 
vs. reatizat) 

Sarcini: A. 5 puncte se acorda daca 
N !uni documentatiile tehnico

Acord 
Cadru: 
48 luni 

Caiet de 
Sarcini: 

verificare 
a 
caracterist 
icilor 
material el 
or puse tn 
opera; 

implemen 
tare Plan 
de control 
al 

economice ~i lucrfilile efectuate 
de Contractant sunt finalizate i'n 
termenul agreat prin Contract 

B. 4 puncte se acorda daca 
documentaf.iile tehnico
economice ~i lucrarile efectuate 
de Contractant sunt intarziate cu 
1 % din termenul de finalizare 
(cal cul at cu raportare la zile 
calendaristice) 

C. 3 punct se acorda daca 
documentafiile tehnico-
economice ~i lucrarile efectuate 
de Contractant sunt intarziate cu 
2% din termenul de finalizare 
(cal cu lat cu raportare la zile 
calendaristice) 

D. 2 puncte se acorda daca 
documentatiile tehnico
econom ice ~i lucriirile efectuate 
de Contractant sunt intmiate cu 
3% din termenul de finalizare 
(calculat cu raportare la zile 
cal endari st ice) 

E. 1 punct se acorda dacA 
documentaple tehnico-economice 
~i lucri!.rile efectuate de 
Contractant sunt lntarziate cu mai 
mult de 4% inclusiv din termenul 
de finalizare (calculat cu raportare 
la zile calendaristice) 

A. 5 puncte se acorda pentru 0 
inspectii anulate/amanate pentru 
motive care tin de Contractant 
(absenta Responsabilului cu 
Controlul Calitll.fii nominalizat, 
lucrarea nu e pregatita pentru 
inspectie, nus-a trimis cererea de 
inspectie in timp util, conform 
CS etc.), conform Planului de 
control al caliUpi 

B. 4 puncte pentru 1 inspectie 
anulaWamanata pentru motive 
care tin de Contractant (absenta 
Responsabilului cu Controlul 
Calit~tii nominalizat, lucrarea nu 

Documen 
tul 
suport ~i 
elementul 

Procesul 
verbal de 
receptie la 
terminare 
a 
lucrfililor 
(tar~ 
anexe) 

Cererea 
de 
inspectie 
emisa de 
cat re 
Contracta 
nt ~i 
condiiiile 
asociate 
acesteia 
(inclusiv 
perioada 
de 
preaviz) 
~ i 

Modalitatea de 
documentare ~i 
insu~ire de clltre 
pitrfile 
Contractului a 
rezulta tului 
evaluArii 
Semnarea 
procesului verbal 
de receptie de 
am be le pfilti, 
conform legislatiei 
aplicabile ~i 
comunicarea de 
clitre Autoritatea 
Contractanta a 
notificfil'ii 
punctajului obtinut. 
Se co11sidera 
insu~it de catre 
partea evaluata. din 
momentul 
comunicarii de 
clitre Autoritatea 
Contractanta a 
punctajului obpnut. 

Corespondenta 
dintre Contractant 
~i Entitatea 
Contractanta tn 
legaturA cu 
inspec~ile pe 
perioada derularii 
Contractului ~i 
comunicarea de 
ciitre Autoritatea 
Contractanta a 
notificarii 
punctajului obpnut. 
Se considera 
ins~it de ciitre 
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Indicator de Ref erinfa 
performant in 
a Contract 

I Caiet de 
Sarcini 

calitati i; 
- receptia 
la 
terminare 
a 
lucrarilor 

Neconformit Caiet de 
ati constatate Sarcini: 
de -
reprezentanti nerespect 
i A utoritatii are 
Contractante termen de 

executie 
lucrari; 

nerespect 
area 
calitatii 
material el 
or puse in 
opera. 

Modalitatea de evaluare 

e pregAtitli pentru inspeqie, nu s
a trimis cererea de inspectie in 
timp util, conform CS etc.), 

Documen 
tul 
snport ~i 
elemeotul 

raspunsul 
Entitatii 
Contracta 

conform Planului de control al nte in 
calitatii legaturll 

C. 3 puncte pentru 2 inspectii 
anulate/amanate pentru motive 
care tin de Contractant (absenta 
Responsabilului cu Controlul 
Calitiifii nominalizat, lucrarea nu 
e pregatita pentru inspectie, nu s
a trimis cererea de inspectie In 
timp util, conform CS etc.), 
confonn Planului de control al 

cu cererea 
inaintat~ 
inclusiv 
motivele 
anularii I 
amanarii 
inspectiei 
(email), 
acolo 

calitatii unde este 
D. 2 puncte pentru 3 inspectii aplicabil 

anulate/amanate pentru motive 
care tin de Contractant (absenfa 
Responsabilului cu Controlul 
Calitatii nominalizat, lucrarea nu 
e preg~tita pentru inspectie, nu s-
a trimis cererea de inspectie in 
timp util, conform CS etc.), 
conform Planului de control al 
calitatii 

E. l punct pentru mai mult de 3 
inspectii anulate/amanate pentru 
motive care tin de Contractant 
(absenta Responsabilului cu 
Controlul Calitatii nominalizat, 
lucrarea nu e pregatit! pentru 
inspectie, nu s-a trimis cererea de 
inspectie in timp util, conform 
CS etc.), conform Planului de 
Control al calitatii 

A. 5 puncte pentru 0 Fi~e de NCR, 

Modalitatea de 
documentare ~i 
insu~ire de catre 
pirfile 
Contractului a 
rezultatului 
evaluarii 
partea evaluata din 
momentul 
comunicarii de 
catre Autoritatea 
Contractanta a 
punctajului obtinut. 

NCR, OBS emise 
neconformitate (NCR) I emise OBS - de Entitatea 

B. 4 puncte pentru 90% din Fi~ele de sectiw1ea 
neconformitate (NCR) rez.oJvate de 
neconformitate (NCR) I rezolvate inchidere 
conform acordului intre Piirti la 
finalizarea Contractului 

C. 3 puncte pentru 70% din Fi~ele de 
neconformitate rezolvate 
nerezolvate conform acordului 
intre PArfi la finalizarea 
Contractului 

D. 2 puncte pentru 50% Fi~a de 
neconformitate (NCR) I rezolvate 
conform acordului intre Parti la 

a 
neconfor 
mitlitii 

Contractanta ~i 
inchise 
( rezo l vat/nerezo l va 
t) ~i comunicarea 
de catre Autoritatea 
Contractanta a 
notificarii 
punctajului obfinut. 
Se consider A 
tnsu~it de catre 
partea evaluata din 
momentul 
comunicarii de 
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Indicator de 
performnnt 
a 

Referinta 
in 
Contract 
I Caiet de 
Sarcioi 

Contract: 
nerespect 
area 
clauzelor 
contractu 
ale 
specifice, 
a 
clauzelor 
contractu 
ale 
supliment 
are. a 
acordului 
contractu 
al; 

Modalitatea de evaluare 

finalizarea Contractului 
E. 0 puncte pentru mai putin de 50% 

Fi~e de neconformitate (NCR) 
rezolvate conform acordului intre 
Parp la finalizarea Contractului 

Documen 
tul 
suport ~i 
elemcntul 

Evidentele Caiet de Exemplu Cartea 
necesare in Sarcini: A. 5 puncte se acorda dacA Cartea Constructi 
sarcina 
Contractanul 
ui pentru 
Cart ea 
Constructiei 
la zi 

Itocmirea Constructiei este completa la data ei ~i 
caqii semnarii PV de recepfie la Procesul 
constructi terminarea lucrarilor Verbal de 
ei, In 
confirmita 
te cu 
preveleril 
e legale; 

Contract: 
ftocmirea 
car/ii 
tehnice a 
construcfe 
i tn 
termenul 
de 
execu/ie a 
lucrarilor 
, conform 
prevederil 
or legale; 

B. 4 puncte daca Cru1ea Construcpei Receptie 
este incomplet! la data semnl\rii la 
PV de recepiie la tenninarea tenninare 
lucrarilor, iar remedierea se a 
realizeazii in maxim 5 zile lucrarilor 
lucratoare de la primirea 
observatiilor Entitafii 
Contractante 

C. 3 puncte dacli Cartea Construcpei 
este incompleta la data semnlirii 
PY de receptie la terminarea 
lucrmlor, iar remedierea se 
reatizeaza in maxim 1 0 zile 
lucratoare de la primirea 
observatiilor Entitatii 
Contractante 

D. 2 puncte daca Cartea Constructiei 
este incompleta Ja data semnlrii 
PV de recepfie la terminarea 
lucrarilor, iar remedierea se 
realizeaza In maxim 15 zile 
Jucratoare de la primirea 
observatiilor Entitaiii 
Contractante 

E. l punct dacli Cartea Construc{iei 
este incompleta la data semnlirii 
PV de receptie la terminarea 
lucrarilor, iar remedierea se 

Modalitatea de 
documentare ~i 
iosu~ire de catre 
partile 
Contractului 
rezultatului 
evaluArii 

a 

catre Autoritatea 
Contractanta a 
punctajului obfinut. 

Anexa la Procesul 
Verbal de Receptie 
la terminarea 
lucrlirilor ~i 
comunicarea de 
ditre Autoritatea 
Contractantli a 
notificarii 
punctajului obtinut. 
Se considera 
insu~it de catre 
partea evaluata din 
momentul 
comunicarii de 
cAtre Autoritatea 
Contractanta a 
punctajului obtinut. 
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Indicator de Referinfa Modalitatea de evaluare Documen Modalitatea de 
performant " ID tul documentare ~i 
a Contract suport ~i iosu~ire de cAtre 

I Caiet de elementul plirtile 
Sarcioi Contractului a 

rezultatului 
evaluarii 

realizea?A In mai mult de 15 zile 
lucratoare de la primirea 
o bservatiilor Entitafii 
Contract.ante 

Scorul de ,,5 puncte" corespunde nivelului mjnim de perfonnan~a acceptat de Autoritatea ContractantA pentru 
fiecare indicator de perforrnanta, in legatura cu executarea Contractului. 
Aceste aspecte vor Ji menfionate in documentul constatator, acolo unde este aplicabil ( obligafie esenfiala). 

8. SUBCONTRACTAREA 

8.1. Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci caod este in interesul Contractului 
Contractantul nu poate subcontracta ~i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executruii lucrArilor 
tara acordul scris al Autoritiilii Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sA tie transmisa Entitatii Contractante cu eel putin 5 
zile lucratoare inainte de data programatii pentru inceperea lucrfil"ilor de ~tre subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisli Autoritatii Contractante impreunii cu: 

i. documentele care descriu activitiitile subcontractate, calendarul de executie ~i valoarea acestora; 
ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica ~i profesionala a subcontractantului de a executa 

1ucri1rile subcontract.ate in confonnitate cu cerintele Autoritatii Contractante; 
m. documentele care atestA numMul personalului subcontractantului ~i califlc!rrile acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul ii va aplica pe perioada 

executarii lucrarilor subcontract.ate. 
Autoriitatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele ~i informatiile 
prezentate sunt incomplete sau necorespunzlitoare cu activit!tile ce urmeaz~ a fi subcontractate. 
In situafia in care Subcontract.antul nu aplica. un sistem de management al calitatii corespunzator, atunci 
aceasta situafie poate fi acoperita de sistemul de management al calitaW implementat de Contractant. 
Chiar ~i atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeazli. un subcontractant, Contractantul este responsabil 
pentru toate obligatiile sale contractuale ~i este singurul responsabil de executarea corespunzli.toare a 
Contractului ~i ramane singurul raspunzator In fata Entitatij Contractante. 
Este responsabilitatea Contractantului sa Ii detennine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile 
contractuale. 
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului de 
securit.ate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transrnis spre 
aprobare de catre Autoitatea ContractantA cu eel putin S zile lucratoare inainte de data programata pentru 
tnceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORIT ATEA 
CONTRACTANTA ~I CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului, social ~i al relatiilor de 
muoca) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitafilor in conformitate 
cu documentatia tehnica ~i implement.area celor mai bune practici, in conformitate cu regulile ~i regulamentele 
~xistente la nivel nafional ~i la nivelul Uniunii Europene. 
Jn realizarea activitatilor sale 1n cad.rut Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

i. informa!iile aplicabile realizli.rii lucrArilor in general (astfel cum sunt descrise !n acest Caiet de sarcini, 
precum ~i in legislatia aplicabil!; 

11. regulile aplicabile in mod specific realizarii de Iucrari a dror executie face obiectul Contractului ce va 
rezulta din prezenta procedura de atribuire. 
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Prin depunerea unei Oferte ca rMpuns Ia cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezurna ca ContractantuJ, 
are cuno~tinte ~i are in vedere toate ~i orice reglementari aplicabile ~i ca le-a luat in considerare la momentul 
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
in cazul In care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimMri legislative de natura sa influenteze 
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are 
obligapa de a infonna Entitatea ~i Dirigintele de ~antier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitaiilor 
sale ce fac obiectul Contractului ~idea i~i adapta activitatea, de la data ~i in condifiile 1'n care sunt aplicabile. 
in cazul fn care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate 
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat lnlocuita de noile 
prevederi in vigoare conform legii ~i ca Ofertantul/Contractantul are cuno~tinl~ de aceste schimbari ~i le-a avut 
in vedere la depunerea Ofertei sale 1n baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabi\ pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate ~i in 
deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precurn ~i cu respectarea prevederile referitoare la securitate ~i 
sa.Mtate tn munca. ~i controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in spefa. 
Contractantu\ va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar ~i in situatia in care au fost in 
prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, wmand sa raspunda fata de Entitatea Contractanta pentru orice 
nerespectare sau omisiune a respectmi oricaror prevederi legale ~i nonnative aplicabile. 
Autoritatea Contractanta nu va fi tinutii responsabilli pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre 
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricArei prevederi legale sau normative aplicabile. 
Ofertantul devenit Contractant are obligafia de a respecta in executia Iucrarilor, obligapile aplicabile in 
domeniul mediului, social ~i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri 
colective sau prin dispozitiile intemationale de drept in domeniul mediului, social ~i al muncii enumerate in 
anexa X la Directiva 2014/24,respectiv [selecta/i din Lista de maijos dupa cum este aplicabil}: 

i. Convenpa nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere ~i protectia dreptului de organizare; 
11. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare ~i negociere colectiva; 

iii. Conven~ia nr. 29 a OIM privind munca fortata; 
1v. Convenpa nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 
v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare i'n munca; 

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncl!. ~i profesie); 
vii. Convenfia nr. 100 a OlM privind egalitatea remuneratiei; 

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon ~i Protocolul sliu de la Montreal privind 

substantele care epuizeazA stratul de ozon; 
x. Conventia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a de~eurilor periculoase ~i al 

eliminarii acestora (Conventia de Ia Basel); 
xi. Convenpa de Ia Stockholm privind poluantii organici persistenti (Convenfia de la Stockholm privind 

POP); 
xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cuno~tinta de cauza, 

aplicabilA anumitor produ~i chimici pericu]o~i ~i pesticide care fac obiectul comertului international 
(UNEP/F AO) (Conventia PlC), 10 septembrie 1998, ~i cele trei protocoale regionale ale sale. 

Lista normelor si standardelor prezentate mai sus nu este exhaustiva si limitativi\. 

10 •. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI 

! 0.1. Responsabilitatile cu caracter general 
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificwi resurselor pe toatii perioada deru!arii Contractului pe baza infonna!iilor puse la 
dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

ii. Asigurarea valabilitafii tuturor autorizatiilor ~i certificatelor detinute 
m. Respectarea legislatiei privind sfillatatea ~i securitatea in munca ~i protecfia mediului 1nconjurator ~i a 

cerinielor specifice ale Autorit.atii Contractante, precum ~i a oricaror acte normative aflate in 
interdependenµi cu obiectul Contractul ui, pe toata durata acestuia; 

iv. Planificarea activitatii ~i asigurarea capacitatii de personal calificat necesari1 pentru indeplinirea 
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale ~i 
contractuale relevante ~i cu deplina intelegere a complexitlitii legate de derularea cu succes a 
Contractului, astfel lnciit sa. se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante; 
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v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea ContractantA, a unul grafic de executie, incluzand datele de 
finalizare a fiecarei activitati; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate In executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale 
Autoritapi Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

vii. Executarea ~i documentarea corespunz!toare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre 
Autortitatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte ~i per total, indicand 
progresul activitatilor sale, lucriirile executate, detaliind in mod separat lucriirile executate ~i costurile 
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele $i pentru Entitatea Contractanta. Situafiile de pla~ 
trebuie sa includ3 originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia In vigoare, de plata de 
taxe, onorarii etc. In numele ~i pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contracrului tn 
ceea ce prive$te indeplinirea oricarei ~i tuturor obligatiilor sale ~j prezentarea la cerere a oricarui ~i 
tuturor documentelor justificative referitoare la 1ndeplinirea acestor obligatii; 

x. Cooperarea $i punerea Ia dispozitia Autorit~tii Contractante a tuturor infonnatiilor privind Planul 
operational de securitate ~i luarea m~surilor necesare in vederea confonnarii la acest pJan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe $antier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 
Contractante pe probleme de securitate ~i sanlitate, inainte de a-~i redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputemiciti ai Entitalii pe probleme de securitate ~i sanatate a 
obligatiilor privind utllizarea mijloacelor de protectie colectivi!i, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul 
pe ~antier etc.; 

xiii. Elaborarea ~i transmiterea catre Autortatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, siiptamanale ~i 
lunare; 

xiv. Participare la lntalniri de progres saptamanale, pe ~antier, 'i'mpreuna cu Dirigintele de ~antier ~i 

reprezentanti lmputerniciti ai Autortitatii Contractante (dupa caz). 
Contractantul va ti responsabil fata de Autoritatea Contractanta di t~i va indeplini corespunzator t9ate 
responsabilitafile ce decurg din docurnentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligapile 
contractuale ~i solicitlirile autoritatilor competente ~i/sau ale Entitatii Contractante), referitoare la executia de 
lucrari in cadrul Contractului. 
Contractantul are raspunderea planificarii activita~ii sale ~i asigurarea capacitalii de personal calificat necesar 
pentru lndeplinirea obligafiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, 
cu respectarea prevederilor legale ~i contractuale relevante ~i cu deplina lnfelegere a complexitatii legate de 
derularea Contractul\Ji conform planificlkilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii 
Contractante, inclu.z§.nd indicativ, fara a fl limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute 
~i pentru respectarea termenelor de executie; 

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul 
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de ~antier ~i a reprezentantilor imputerniciii ai Autoritatii 
Contractante ( dupa caz); 

m. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului 
de sarcini ~i ale proiectului tehnic, respect!nd ~i aplicand cele mai bune practici i'n domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantii (pe durata 
Contractului) in ceea ce prive~te indeplinirea oricarei ~i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari 
anuntate in prealabil sau nu ~i are obligaiia de a prezenta la cerere orice ~i toate documentele justificative 
privind tndeplinirea acestor obligatii. 
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platii sau a oricaror documente emise de 
Contractant ~i/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de ~antier (de exemplu a situai:iilor de plata 
executate lntocmite de Contractant) nu il elibereaza. pe acesta de obligatiile ~i responsabilitatile sale mentionate 
fn acest Caiet de sarcini ~i/sau mentionate 1n Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de execupe a activitatilor pe ~antier ia toate 
m~surile necesare pentru a impiedica o eventual ii poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat sa 
acorde o atenfie speciala combustibililor ~i oricaror substanre ce intra in categoria substantelor periculoase In 
vederea gestionruii in conformitate cu prevederile legislafiei tn vigoare. Contractantul este raspunzll.tor pentru 
orice incident de mediu generat in incinta ~antierului sau In imediata vecinll.tate a acestuia ca urmare a 
gestionlirii necorespunzlitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante 
periculoase trebuie sli fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia· de 
mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. 
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in situa~ia In care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de ~antier ~i reprezentantii imputerniciti 
ai Autoritatii Contractante despre situatia apID-uta ~i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la 
situatia creata. 
Contractantu1 este pe deplin responsabil s1i remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor 
de mediu care s-a produs ca unnare a netndeplinirii sau lndeplinirii necorespunzatoare a obligafiilor sale aft.ate 
i'n interdependenia cu specificul ~antierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platli pentru activitatea de execuiie a lucrarilor In 
conformitate cu graficul de executie ~i in baza listelor de cantitiifi de lucrari. 
Contractantul va verifica ~i confinna catre Dirigintele de ~antier lndeplinirea tuturor conditiilor necesare pent~ 
lansarea execufiei lucrarilor ~i va solicita aprobarea tnceperii lucrarilor de 1a Autoritatea Contractanta In baza 
acestei veriflcari (prin intermediul Dirigintelui de ~antier). Dirigintele de ~antier va transmite catre Contractant 
notificarea inceperii f ucra.rilor In baza aprobarii Autoritatii Contractante. 
Unde este posibil, Contractantul va propune clitre Dirigintele de ~antier optimizari in ceea ce priv~te graficul 
de execupe a lucrArilor, listele de cantitati de lucrliri etc., astfel meat s! se asigure derularea cu succes ~i i'n 
termen a executiei de lucrari. 
Contractantul i~i va indeplini toate obligafiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar ~i din lntreaga 
documentatie de execufie aferenta Contractului prin orice metoda legalli, incluz~nd fiira limitare indicatiile 
Dirigintelui de ~antier, participarea la ~edinte de ~antier, prezenta la fazele determinante ~i orice alte cazuri in 
care este necesarli sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte ~i notificill"i 
catre Diriginte1e de ~antier ~i/sau Entitatea ContractantA ~i in general prin orice metoda general acceptata 
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei 
~~~a . 
Contractantul va asigura executia la timp ~i va notifica Dirigintele de ~antier in cazu\ observarii aparitiei 
situatiilor ce pot determina lntarzieri sau posibile mtarzieri, incluzand ~i propuneri pentru a realiza atingerea 
tennenelor limita de timp intermediare ~i finale. 
Contractantul va verifica lucrarile ~i va notifica Dirigintele de ~antier privind 1ndeplinirea tuturor conditiilor 
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrmlor, respectiv a receptiei finale a lucrll.ri1or, va fi prezent ~i va 
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu eel putin 5 zile lucratoare 
inainte, astfel meat sa se poata asigura prezenta Entitatii Contractante ~i a reprezentantilor autoritatilor 
competente. 
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 
legate ~i contractuale relevante ~i va include lucrarile executate in situapi de plata intocmite conform cerintelor 
Entitaiii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizArii de catre Dirigintele de 
~antier, care va verifica ~i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondents cu estimarile initiale, 
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic ~i vatoric), metoda tehnica etc. ~i le va propune 
Autoritatii Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazli Contractantul de raspunderea sa fatli de Autoritatea 
Contractanta pentru realizarea lucrill"ilor de executie. 
Aceste obligafii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate 
de acesta ~i vor completa prevederile specifice aplicabile d.iferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor ~i certificatelor necesare conform 
legislatiei in vigoare pentru execuJ.ia de lucrari intr-o form! actualizatli (in vigoare pe toata perioada derularii 
activit!tilor), atat pentru organizati,a sa, cat ~i pentru personalul propus. 

10.2. Responsabilitiifi referitoare la realiza rea efectiva a lucrarilor In cadrul Contractului 
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea 
Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oridrei eventuale solicit!ri de schimbare 
(Modificari) din partea Autortitapi Contractante pe perioada derularii Contractului. 
Activitatile solicitate descrise In documentatia de atribuire ~i responsabilitatile Contractantului asociate 
realizarii acestor activit~ti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceastA 
procedura. 

10.3. Rcsponsabilitati asociate lucrlrilor pregatitoare 
Lucr!rile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru i'nceperea ~i derularea executiei de catre Contractant; 
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 
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iii. Organizarea de ~antier a Contractantului. 
In scopul realizArii activitatilor ce pn de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 

i. Sa asigure tndeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrfililor pregatitoare, care ii revin din 
documentapa tehnica, din prezentul Caiet de sarcini ~i din prevederile stabilite in Contract; 

u. Sa asigure tndeplinirea obliga~ilor referitoare la lntalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe 
~anti er: 

a. Coordonarea cu Dirigintele de ~antier, Autoritatea ContractantA, autoritati competente in 
vederea bunei desfli~urfili a activitatii, inclusiv i'n ce prive~te vizitele, participarea sa la 
diferitele intlilniri legate de execurie, inspectii etc. legate de execupa de lucrfil'i In conformitate 
cu Contractul; 

b. Dup! emiterea notificfilii Autoritatii Contractante privind data de tncepere a executiei 
lucrarilor ~i tnainte de demararea activitatilor pe ~antier, Contractantul poate solicita 
urmatoarele tipuri de intalniri: 

- intalnire/i cu reprezentantul Entita~ii Contractante sau alte paqi implicate daca este 
necesar sa se defineasc! toate problemele operationale precum accesul pe ~antier, 
procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, 
permisele de munca, constrangerile specifice ale ~antierului ~i alte eventuale 
probleme. 

iii. Sa intocmeasca ~i sa depuna Planul Calitatii; 
iv. Sa tntocmeasca ~i sa depunA planul detaliat de securitate ~i sanlitate in muncli ~i sa respecte obligatiile 

referitoare la implementarea acestuia; 
v. Sa aduca la cuno~tinia lntregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate ~i sWtate in munca $i sa asigure instruirea acestuia In acest domeniu in confonnitate cu 
prevederile legale; 

vi. Sa tntocmeasca ~i sa depuna Planul de management al de~eurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacli 
este cazul); 

vii. Sa intocmeasca ~i sit depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Fonna ~i detaliul programului vor fi 
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie ~i finalizare a lucrarilor in cadrul 
tennenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referint! 
pentru achizi~ionarea materialelor ~i a echipamentelor necesare pentru execufia lucrruilor, ordinea de 
executie a lucrArilor, incluzand ~i activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse Ia dispozitie de 
Autoritatea Contractanta prin foqe proprii sau cu terti ~i perioada de timp alocata fieciirei etape, fazele 
determinante, resursele de personal ~i echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea 
graficului de execufie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor ~i 
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare 'in vederea executiei lucmilor. 

Personalul implicat In activitlttile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitqare la 
siguranta pe amplasament intalnirea pentru masurile de siguranta, va include subiectele detaliate In planul de 
securitate ~i sanatate, pericol potenfial chimic, fizic, de explozie, analiz.a riscurilor, monitorizarea cerin~elor de 
mediu ~i a actiunilor aferente, proceduri de raspuns In cazuri de urgenta, informatii de contact 1n caz de 
urgente, tndrumare catre eel mai apropiat centru de urgen~ ~i folosirea corectA a echipamentului de protectie. 
Aceas!A. intfilnire va fi condusa de ~eful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intfilnire, 
~eful de amplasament va analiza ~i va lnregistra toate fi~ele de sigurantii, situatii de urgenta ~i sanatate pentru 
personal ~i se va asigura ca sunt actuate. 

10.4. Respoosabilitati legate de obfioerea permiselor de Jucru ~i a permiselor de acces 
Inainte de a tncepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise In prezentul Caiet de sarcini 
respectiv tndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intennediul documentatiei de atribuire, este 
necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conforrnitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" 
in vederea transferarii provizorii a ~antierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timput realizarii 
activita~ilor pe ~antierul respectiv. 

Dupa caz., se vor obtine: 
i. permis de lucru corespunzator activitiitii ce unneaza a fl executata; 
ii. perrnis de acces tn spatii lnchise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Entitatea Contractanta/terte paqi inainte de 
mobilizarea pentru activitaiile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea detinutA de 
Autoritatea Contractanta, cat ~i pentru fiecare proprietate a unei terte parti. 
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10.5. Responsabilitati asociate pregatirii ~antierului 
Pregatirea ~antierului implica eel pupn urmatoarele activitati inainte de demararea efectivi1 a Jucriirilor de catre 
Contractant 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale ~antierului; 
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe ~antier, In special a instalatiilor subterane 

~i marcarea clara a pozifiei acestora; 
iii. M~urlitori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe ~antier anterior inceperii executiei ~i pe 

intreaga durati1 de executie. 
Trebuie determinata. prezenfa gazelor explozive m structurile ~antierului, tn subsol ~i respectiv in aer. Aceste 
masuratori trebuie flicute CU dispozitive de m~urare adecvate/omologate, capabiJe Sa detecteze ~j Sa indice 
concentrafiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE). 

10.6. Responsabilitiifi asociate organizarii de ~antler a Contractantului 
Contractantul este r~punzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de 
munca precum ~i pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, 
functionarea lor ~i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precurn ~i readucerea !or la starea initiala. 
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, tar~ a fl limitativ), urmatoarele: 

i. inchirierea terenulul, dac! este cazul, necesar tn vederea organiruii de ~antier ~i obiinerea 
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, confonn legislapei in vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea ~i inlaturarea instalafiilor ~i facilitatilor temporare ale Contractantului, 
incluzand dad\ este cazul birouri, spafii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete 
ecologice etc.; 

iii. Asigurarea ~antierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazA, inclusiv prin montarea de 
imprejmuiri temporare sau/~i paza; 

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de ~antier etc. pentru des~~urarea activit~lilor pe ~antier in bune conditii ~i cu respectarea 
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta ~i securitatea personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utili~ti (energie electrica, apa, comunicapi etc) sau asigurarea de surse de 
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de ~antier etc. pentru 
desfli.~urarea de activit!ifi pe ~antier In bune condifii ~i cu respectarea prevederilor referitoare la 
slinlitatea, siguranfa ~i securitatea personalului; 

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitA~i pe durata executiei atat pentru operarea 
echipamentelor ~i utilajelor, cat ~i pentru organizarea de ~antier, inclusiv personalul ~i 
echipamentele/utilajele; 

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfil~urare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament 
~i rnateriale (de exemplu consumabile); 

viii.Mobilizarea ~i demobilizarea echipamentului ~i utilajelor necesare la execupe (inclusiv aducerea ~i 
inlaturarea de pe ~antier, operarea, mentinerea ~i repararea acestora), precum ~i a personah.ilui 
Contractantului implicat in derularea de activitati pe ~antier. 

10.7. Responsabilitafi legate de punerea 1n opera a documentatiei tebnice 
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe ~antier: 

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconfonnitatilor ~i neconcordante1or constatate, In vede~ 
solufionari i; 

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin docwnentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu executia atestati; 

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse In faze detenninante ale 
executiei ~i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora; 

iv. solutionarea neconformit!tilor, a defectelor ~i a neconcordantelor aparute In fazele de executie, numai 
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritapi Contractante; 

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor ~i a procedeelor prevazute in documentapa tehnica, 
certificate sau pentru care exist~ agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum ~i 
gestionarea probelor-martor; 

v1. inlocuirea produselor/echipamentelor ~i a procedeelor prevazute in documentatia tehnic~ doar cu altele 
care lndeplinesc condifiile precizate tn documentatie ~i numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant 
cu acordul Autoritatii Contractante; 
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vii. respectarea documentafiei tehnice (proiect ~i a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de 
calitate corespWlziitor cerintelor; 

viii. propunerea spre rec.eppe numai a constructiilor care corespund cerinte!or de calitate ~i pentru care s-au 
completat documentele necesare intocmirii cru-tii tehnice a constructiei; 

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabi1ite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 
docurnentele de receppe a lucrarilor de construc~ii; 

x. remedierea, pe propria cheltuial~ a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de 
executie, cat ~i in perioada de garantie stabilit.a prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea Jor inifial~ la terminarea executiei lucrarilor. 

10.8. Responsabilitafi legate de controlul calitatii lucrarilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate 1n documentaiia 

tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia ~i prin asigurarea de cAtre Contractant a 
personalului calificat ~i a dotArilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al 
calitatii. 
Prioritatea pentru documentele de referinfi'i utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este: 

Standarde nationale rom!ine~ti ~i/sau care transpun standardele Europene ~i intemationale 
sau echivalent (SR EN ISO); 
Standarde, specificafii, proceduri inteme Autoritatii Contractante. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera care sa 
demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerinfele 
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta. 

Elaborarea Planului Calitiitii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va 
include de asemenea, Planul de Inspectie ~i Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate. 
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcont.ractorilor ~i fumizorilor de 
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii ~i/sau fumizorii, 
1nteleg, in totalitate, toate cerinfele de control al calitatii inainte ca ac~tia s~ inceapa lucrul. 
RegJementlirile de sistem/proces ~i cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate ~i agreate de 
catre expertii in calitate ~i autoritatea tehnica a Entitatii Contractante dupa caz, 1nainte de inceperea lucrarilor. 
Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abititate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa 
depa~easca 5 zile lucratoare. 
Condipile acceptarii Planului Calitapi specific pentru realizarea lucrarilor de construcfie (completari ale 
acesteia, excepU1ri etc.) vor fi documentate intr-o ,,convenfie» (minutli de intalnire) care va ti asumata de 
ambele p!fti inainte de 1nceperea execufiei lucrarilor in ~antier. 
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia 'in vigoare. 

10.9. Respoosabilitati legate de securitatea ~i sanatatea in muncA pe durata execufiei lucrAriJor pc 
~an tier 

Contract.antul va respecta cerinfele minime privind securitatea ~i sanatatea in munca ale Entitatii Contractante 
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modiftcarile ~i completarile 
ulterioare. 

10.1 O.Responsabilitlitile AutoritAfii contractante 
10.10.1. in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Autortatea Contractanta va transmite Ofertann1lui, 
gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic mtocmit pentru executia Lucrarilor, precum ~i al tuturor 
Documentelor Autoritatii Contractante relevante pentru executia Lucrarilor, sau va conflrma di proiectul 
complet ~i toate aceste Documente au fost fumizate ca parte a documentatiei de atribuire. 
10.10.2. Autoritatea Contractant!i va comunica informatiile necesare pe care Ofertantul le poate solicita, 
raportat la obiectul contractului. 
10.10.3. Ofertantul va i~tiinta Autoritatea Contractanta de flecare data cand exis~ posibilitatea ca Lucrarile sa 
fie intarziate sau 'lntrerupte, ca urmare a neprimirii de catre Ofertant lntr-un interval rezonabil de timp a unor 
piese desenate sau instructiuni necesare. in~tiintarea va include detalii referitoare la piesele desenate ~i 
instructiunile necesare, detalii care sl!. specifice motivul pentru care ~i termenul la care acestea ar trebui emise, 
precum ~i detalii referitoare la natura ~i durata lntarzierilor sau intreruperilor care pot aparea ca unnare a 
neprimirii la timp. 
10.10.4. Autoritatea Contractanta va asigura Antreprenorului accesul pe $antier, la termenele ~i pentru 
sectoarele prevazute in graficul de execufie, cu respectarea limitarilor impuse de lucru in conditii de trafic. 
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10 .10. 5. Dacli Ofertantul Tnregistreaz~ Tntat'zieri din culpa Autoritatii Contractante de acordare a dreptului de 
acces pe ~antier la termenele specificate, Ofertantul va fl lndrept~lit la prelungirea duratei de Executie pentru 
intfu'ziere. 
Dacli. ~i 1n mi!sura in care lipsa dreptului de acces a fost cauzat de o gre~ealli sau intarziere a Ofertantului, 
incluzand o eroare, sau o intfu-ziere a transmiterii oricaruia dintre Documentele Ofertantului, acesta nu va mai 
avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Executie. 
10.10.6. Autoritatea Contractanta va oferi asistenta Ofertantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau 
aprobari necesare sa fie obtinute de catre Ofertant potrivit prevederilor legii. 

10.11. Atributiile Dirigintelui de ~antier (Supervizor) 
10.11.1. Emite Ordine Administrative catre Ofertant; 
l 0.11.2.ComunicA Ordinul Administrativ de Incepere aJ lucrarilor emis de catre Entitatea Contractant:A; 
10.11.3. Verifica, accepta sau respinge, impreuna cu Autoritatea Contractanta, Programul de Execufie al 
Ofertantului, inclusiv existenta fizicli a resurselor necesare indeplinirii programului transmis; 
10.11.4. Veriticli ritmul execupei Lucrlirilor, 
10.11.5. Verifica respectarea calitlitii Echipamentelor ~i Materialelor ~i metodele de punere in opera a acestora, 
10.11.6 Respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrlirile care se dovedesc a nu fi In confonnitate cu 

prevederile Contractului, 
10.11.7.Participa la efectuarea testelor ~i la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, 
masoara cantiti.itile de lucrari real executate ~i le evalueaza in conforrnitate cu prevederile Contractului, 
10 .1 l. 8. Verificll existenta fizica a documentelor premergatoare receptiei la terminarea lucrarilor: avize, teste, 
determinari, etc; 
10.11.9. I~i da consimfl!.mantul asupra Documentelor Ofertantului sau le respinge motivat, 
10.11.10. Se asigura de corectitudinea datelor ~i detaliilor din Jurnalul de ~antier, 
10.11.11. Emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului, 
10.11.12. Emite Certificate de Plat! in conformitate cu prevederile Contractului, 
1 0 .11.13. Emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului, 
l 0.11.14. Analizeaza Revendicarile ofertantului ~i ale EntitAlii contractante, 
10.11.15. Asist! Autoritatea Contractant:a in cadruJ procedurii de RecepJie la Tenninarea Lucrarilor ~i de 
Receptie Finala, 
10.11.16. lndepline~te celelalte sarcini ale Dirigintelui de ~antier stabilite prin Contract. 

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

Contractantul va incheia ~i va pli!iti poli~e de asigurare ce var acoperi riscurile specifice, ~a cum este 
mentionat in Contract. 

12. IMPLICATll ASUPRA MEDIULUI INCONJURA TOR 

Protectia mediului constituie obligapa ~i responsabilitatea autoritiitilor administratiei publice centrale ~i locale, 
precwn ~i a tuturor persoanelor fizice ~i juridice, implicate 'in executia, exploatarea ~i intretinerea obiectivului 
de investitie. 
Principiile ~i elementele strategice care stau Ia baza protectiei mediului: 
D Principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale 
O Principiul precau~iei in luarea deciziei 
0 Principiul actiunii preventive 
C Principiul retinerli poluantilor la sursa 
0 Principiul ,,poluatorul pHite~te" 
u Principiul biodiversitatii ~i a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural 
D Utilizarea durabila a resurselor naturale 
U Infonnarea §i participarea publicului la luarea deciziilor, precum ~i accesul la justi1ie in probleme de mediu. 
0 Dezvoltarea colaborarii internaponale pentru protectia mediului. 
Problemele de mediu au fost inserate intr-o serie de acte nonnative, cum ar fi: 
0 H.G. 1076 I 2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evatuarii de mediu pentru planuri ~i programe 
0 H.G. 321 I 2005 - privind zgomotul ambiant- republicat In 2008 
'.J 0. U.G. 19512005 aprobat:a prin Legea 265 / 2006 - privind protectia mediului. 
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Surse de poluanfi ~i protecfia factorilor de mediu 
Funcpe de intensitatea 9i durata ei, poluarea specifica lucriirilor este de unnatoareJe tipuri: 
Poluare manifestati pe durata executiei lucrarilor 
Acest tip de poluare are caracter temporar, atingand valori ridicate in perioadele Yn care baza de productie 
functioneaza Ja capacitate maximA. In categoria surselor de poluare specifice perioadei de executie sunt 
incl use: 
0 surse de suprafata: reprezentate de funcponarea utilajelor tn zona fronturilor de lucru; 
D surse punctiforme: reprezentate de functionarea echiparnentelor In cadrul bazei de productie, respectiv a 
statiilor de asfalt ~i betoane. 
Referitor la impactul exercitat In perioada de construc~ie (identificarea surselor, estimarea impactului 9i 
mAsurile de protectie), menfionam ca cele prezentate tn cadrul acestui document sunt informatii cu caracter 
general. lmpactul va fi influenfat direct de tehnologiile, utilajele, echipamentele, vehiculele de transport pe 
care le va utiliza Constructorul, de modul in care se va organjza (i~i va amenaja sau nu o Organizare de ~antier, 
Baza de producpe etc.). 

Protectia calitatii apelor 
Perioada de constructie 
Surse de poluare 
In perioada de executie a lucrarilor de constructie, sursele posibile de poluare a apelor pot fl: 
0 executia propriu-zisa a Iucrarilor; 
0 traficul de ~antier rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale ~i personal la 
punctele de ]ucru, utilajele; 
0 organizarile de ~antier care pot avea In componenta lor statii de asfalt ~i betoane, statii de mtretinere a 
utilajelor ~i ma~inilor de transport, cantine, spafii pentru dormitoare, birouri etc. 
In perioadele ploioase, poluantii din aer sunt transferaii In ceilalti factori de mediu (apa de suprafatA ~i 
subterana, sol etc.). 

lmpactul asupra mediului 
- Executia lucrarilor 
Manipularea ~i punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc.) determina emisii 
specifice fiecarui tip de material ~i fiedirei operafii de constructie. Ploile care spala suprafata ~antierului pot 
antrena depunerile ~i astfel, indirect, acestea ajung tn stratul rreatic. 
Manevrarea defectuoasa, tn apropierea cursurilor de apa, a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de 
materiale sau a utilajelor reprezinta surse potenpale de poluare ca mmare a unor deversari accidentale de 
materiale, combustibili, uleiuri. 
- Traficul de ~antier 
Traficul greu, determina diferite emisii de substante poluante tn atmosferA rezultate din arderea 
combustibilului In motoarele vehiculelor (Nox, CO, Sox, COV, particule in suspensie etc.). Pe de alta parte, 
traficul greu este sursa de particule sewmentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile 
nepavate. De asemenea, pe perioada lucrarilor de executie particule rezulta ~i din procesele de frecare a caii de 
rulare ~i din uzura pneurilor. Atmosfera este spalat~ de ploi, astfel incdt poluantii din aer sunt transferati In 
ceilalfi factori de mediu (apa subteranA, sol etc.). 
- Organizarea de ~antier 
Rezervoarele de carburanti pot constitui o sursa de poluare In cazul In care ele nu sunt etan~e. De la staiiile de 
lntrefinere a utilajelor ~i m~inilor de transport rezulta uleiuri, carburanp, apa uzata de la spalarea ma~inilor. 
De la Organizarea de ~antier rezulta ape uzate menajere de la cantina, spaliile igienico-sanitare. In general 
aceste ape sunt incarcate biologic nonnal, incadrandu-se din punct de vedere calitativ cerintelor Nonnativului 
NTPA 002/2002. Apele meteorice rezultate pe amplasamentul OrganizArilor de ~antier sunt considerate ape 
conventional curate, in cazul in care nu se produc pierderi de substante poluante, care sa fie spalate de apele 
pluviale. 

Masuri de protecfie a mediului 
- Organizarea de ~antier nu va ti amplasa~ tn apropierea cursurilor de apa; 
- Pentru Organizarea de ~antier ~i Baza de productie se va proiecta un sistem de colectare a apelor menajere, 
apelor tehnologice ~i a apelor meteorice. Apele colectate pot fi introduse In bazine etan~e 
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vidanjabile sau tn constructii de epurare. in acest uJtim caz, apa epurata poate fi descfilcatA intr-un emisar sau 
pe terenul tnconjurator. 

Perioada de functionare 
Surse de poluare 
Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spalli suprafetele de mi~care, antrenand substanfele 
poluante depuse pe aceasta. 
Tipurile de poluanti sunt de natura chimica diferitA, functie de originea lor di versa: 
- Reziduri provenite de la arderea carburantilor: hidrocarburi, plumb; 
- Reziduri provenite de la uzura pneurilor: substante hidrocarbonice macromo\ecuJare, zinc, cadmiu; 
- Uleiuri ~i grasimi minerale; 

Jmpactul asupra mediului 
Lucr!irile de constructie propuse vor avea un efect benefic tn zona analizata. 
Concentratiile de poluanti in apa desciircata intr-un receptor (care poate fi un emisar sau terenul inconjurator) 
trebuie sa fie inferioare celor maxim admisibile confonn: 
- NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale ~i 
or~en~ti la evacuarea in receptorii naturali ~i Hotararea nr.352n005 - privind modificarea ~i completarea HG 
nr.188/2002 pentru aprobarea unor nonne privind conditiile de descarcare In mediul acvatic a apelor uzate ~ 
daci\ apa este deversata intr-o apa de suprafata; 
- STAS 9450-1988 - Condiiii tehnice de calitate a apeJor pentru irigarea culturilor agricole - daca apa este 
deversata pe terenul inconjurator. In acest caz, dintre poluantii caracteristici traficului rutier, exista limitari 
numai pentru metalele grele: Pb ~i Zn. 

Protecfia aerului 
Perioada de constructie 
Surse de poluare 
In perioada executiei lucrArilor emisiile de substante poluante evacuate in atmosfera provin de la um1atoarele 
surse: 
- sursele liniare, reprezentate de traficuJ rutier zilnic desfa~urat 1n cadrul ~antierului; 
- sursele de suprafatA. reprezentate de functionarea utilajelor In zona fronturilor de lucru; 
- sursele punctiforme, reprezentate de functionarea stafiilor de asfalt ~i betoane. 
Efectele generate de sursele punctiforme ~i de suprafatA mentionate se fac resimfite pe arii mai restranse decat 
in cazul surselor liniare de tipu1 traficului. 

Impactul asupra mediului 
Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei) un impact local apreciabil asupra calitAtii 
atmosferei. Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ in zona unde functioneaza stapile de 
asfalt ~i betoane. 
Actiunea poluantilor atmosferici asupra san!tapi umane se manifesta cand ace~tia depa~esc un nivel maxim al 
concentratiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanplor depinde de concentratia lor, dar ~i de durata 
expunerii. 

Masuri de protectie 
- acoperirea depozitelor de materii prime ~i materiale reprezint! o masura de protectie impotriva actiunii 
vantului; 
- pentru limitarea disconfortului imminent ce poate apare mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime 
pentru vehiculele ce deservesc ~antierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime ~i materiale de 
constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile de ~antier vor trebui udate periodic; 
- transportul materialelor de constructie In vrac, care pot fi antrenate In aer, se va face In mijloace de transport 
cu bena acoperitA; 
- utilajele, echipamentele, statiile de asfalt ~i betoane vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in 
vederea constatArii eventualelor defectiuni care pot produce emisii ridicate de poluanti. 
- 0 altl!. posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante constA in folosirea de utilaje, vehicule, 
echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de repnere a poluantilor. 
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Perioada de f unctiooare 
Surse de poluare 
Poluarea atmosfericii in cazul traficului este rezu1tatul arderii carburanfilor in motoare, pe de o parte, iar pe de 
alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a materialelor diferitelor suprafete de contact. 
Acest tip de poluare se manifest! ca urmare a: 
- evacuarii i'n atmosfera a prod~ilor de ardere; 
- producerii de pulberi de diferite naturi din uzura crulor de rulare ~i a pneurilor, a dispozitivelor de franare, 
precum ~i a elementelor caroseriei. 
Protectia lmpotriva zgomotului ~i vibratiilor 

Perioada de coostructie 
Surse de poluare 
Lucr~ile de construcfie implica urmatoareJe surse de zgomot ~i vibratii ~i anume: 
- procesele tehnologice, pentru care este necesar si1 functioneze unele grupuri de utilaje. Aceste utilaje in lucru 
reprezinta tot atatea surse de zgomot; 
- circulatia mijJoacelor de transport in cadrul ~antierului; 
- functionarea instalafiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul Bazei de Productie. 
Nivelul sonor depinde in mare mA.sura de unnatorii factori: 
~ fenomenele meteorologice ~i. in particular, viteza ~i directia vantului, gradientul de temperatura ~i de v§nt; 
- absorbtia undelor acustice de ciitre sol, fenomen denumit ''efect de sol"; 
- absorbtia in aer, dependentA de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a 
zgomotului; 
• topografia terenului; 
- vegetatie. 

lmpactul asupra mediului 
Evolutia nivelului sonor depinde de evolutia lucrarilor ~i mutarea fronturilor de lucru. 
Afectata de zgomot ~i vibrafii va fi populalia care locuie~e sau i~i desta~oara acti vita tea in cladirile aflate in 
apropierea ~antierului. 
Toate aceste surse de zgomot in timpul executiei lucrarilor de constructie vor avea caracter temporar. 

Masuri de protecfie 
• programul de lucru al Antreprenorului va fl stabilit astfel incit sa afecteze cat mai putin perioada de odihna a 
populatiei rezidente In zonl\; 
- se recomandA ca, in masura posibilitiifilor, traseele utilajelor, vehiculelor de transport etc. sa evite zonele 
locuite; 
- in zona ~antierului este necesar a se lua toate masurile de protectie antifonica pentru personalul care 
munce~te. 

Protectia impotriva radiatiilor 
Nu este ca.zul. 

Protecfia solului ~i subsolului 
Perioada de construcpe 
Surse de poluare 
Pe perioada executiei lucrarilor, sursele de poluare a solului swit urmatoare1e: 
- surse liniare, reprezentate de traficul de vehicule grele ~i utilaje. 0 parte din emisiile de substante poluante 
degajate in atmosfera din arderea combustibilu1ui, atat datorita traficului, cat ~i functionarii utilajelor In zona 
~antierului, ajung sa se depuna pe sol. Realizarea lucrArilor va implica realizarea unor volume de terasamente, 
manevrarea unor cantitati de pamant, agregate, materiale etc. Poluarea se va manifesta pe o perioada Jimitata 
de timp (pe durata lucrarilor de constructie) ~i, spatial, pe o arie restransa; 
- surse de suprafatii, reprezentate de functionarea utilajelor in zona ~antierului. Suplimentar, exista riscul 
pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a aparifiei unor defecfiuni tehnice survenite la utilaje; 
- sursele punctiforme, reprezentate de Organizarea de ~antier. 
Depozitarea necorespwizatoare a materialelor ~i/sau de~eurilor rezultate din activitatile de constructie poate 
constitui o sursa de poluare a solului. 
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lmpactul asupra mediului 
Principalul impact asupra solului in perioada de constructie este consecinta ocuparii temporare de terenuri 
pentru drumuri provizorii, platfonne, baza de aprovizionare ~i productie, halde de de~euri etc. Reconstructia 
ecologica a zonei dupa lncheierea lucrarilor reprezinta o masurA obligatorie. 
Irnpactul manifestat de traficul desra~urat in cadrul ~antierului are un caracter temporar ~i se exercita ca urmare 
a antrenarii poluantilor de clitre apele de precipitatii, care se inftltreaza apoi in straturile superioare ale solului. 
lmpactul determinat de pierderile de carburanfi sau ulei de la functionarea defectuoasa a utilajelor poate fi 
apreciabil, manifestandu-se insa tot pe arii restranse. Depoluarea solurilor este costisitoare ~i necesita un timp 
indelungat. 
Impactul asupra solului produs de depozitele de de~euri neorganizate este cu atat mai intens cu cat substantele 
depozitate au un caracter mai agresiv. Precipitatiile spala depozitele de d~euri incarcandu-se, in special, cu 
substanfe organice. 0 mare problemii in cazul depozitelor necontrolate sunt apele uzate rezultate din 
descompunerea substanfelor organice. Aceste ape sunt caracterizate de un debit redus, dar sunt foarte 1ncarcate 
cu substante organice, motiv pentru care sunt greu de epurat. 
Apele uzate menajere ~i tehnologice rezultate pe amplasamentul Organizarii de ~antier se infiltreaza. cu 
u~urinta In sol in cazul in care nu exist! platfonne betonate sau sisteme de scurgere, colectare ~i epurare a 
acestora. 
Masuri de protecµe 
- terenurile ocupate temporar vor fi redate in exploatare. in cazul In care se constatA o degradare a acestora vor 
fi aplicate masuri de reconstrucpe ecologica; 
- depozitarea provizorie a pamantului excavat este recomandat a se face pe suprafe~e cat mai reduse. Decaparea 
solului vegetal se va face in limita strictului necesar; 
- d~eurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate In pubele tipizate, amplasate in locuri 
special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele sa fie preluate periodic de catre serviciile de salubritate 
din zonii; 
- scurgerile de ulei rezultate accidental in zona fronturilor de lucru de la functionarea defectuoasa a utilajelor 
pot avea un ipipact redus asupra solului in cazul in care exist! un program de prevenire ~i combatere a poluarii 
accidentale. In acest sens, instruirea personalului reprezinta o masura eficientii in prevenirea ~i/sau reducerea 
efectelor poluarii. 

Perioada de functionare 
Sursc de poluare 
Sursele de poluare pot fi: 
- emisiile de poluanti rezultate de la trafic; 
- apele pluviale incarcate cu poluantii provenifi din scurgeri, desclircate necontrolat. 

Irnpactul asupra mediului 
Se apreciaza ca nu se va exercita un impact negativ asupra solului intrucat poluanfii rezultali de la tra.fic, nu 
vor depa~i concentratiile maxim adrnisibile, iar apele pluviale vor fi colectate ~i desd.rcate controlat. 

Misuri de protecpe 
Nu este cazul. 

Protecfia ecosistemelor acvatice ~i terestre 
Perioada de construcfie 
Surse de poluare 
Sursele de poluare pot fi: 
- emisiile de poluanti generate de traficul de ~antler: ma~inile care transporta materiale, muncitori la punctele 
de lucru etc; 
- emisiile de poluanti rezultate din activitatea utilajelor de constructie; 
- depozitarea necontrolata a d~eurilor, materiilor prime ~i materialelor de construciii etc. 
Impactul asupra mediului 
hnpactul negativ produs de depunerile de poluanti pe vegetatia aflata in apropierea ~antierului va avea caracter 
temporar. Dimensiunile impactului vor depinde de tel:mologiile care vor fi alese de Antreprenor. 
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Masuri de protecfie 
Dupa incheierea Jucrarilor Antreprenorul are obligatia de a lua o serie de masuri in sensul refacerii mediului 
a fee tat. 
In ceea ce prive~te taierea de copaci, va fi respectata legislatia tn vigoare referitoare la masurile de 
compensare. 

Perioada de funcponare 
Surse de poluare 
Sursa de poluare pentru flora In perioada operationaJa va fi ace~i ca §i in prezent: emisiile de poluanti 
rezultate din traficul rutier ce se desfasoara. 
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru diminuarea disconfortului creat tertilor aflati In imediata 
veeinAtate. 
Protejarea lucr!rilor §i a materialelor din §antler cade in sarcina antreprenorutui pana vor fi predate 
beneficiarului. 
M!surarea lucrfuilor s-a raeut tn unitliti specifice fiecArei lucrari (lungime, suprafa~, volum, greutate, timp). 
Cade integral in sarcina antreprenorului protejarea §i conservarea mediului precum §i respectarea tehnologiei 
de executie. 

13. PROTECTIA iMPOTRlVA INCENDIILOR 
in timpul execu{:iei luer!lrilor se vor respecta urrnatoarele acte normative referitoare la prevenirea §i stingerea 
incendiHor: 
0 Decret 290/1977 - pentru incendii; 
0 Norme Pl 18-99 - pentru protectii la foe; 
IJ Nonne Genera.le aprobate cu nr. 381/84 M.T. ~i nr.1219/MC/94 MLPAT; 
0 RGR 51/05.02.92 - pentru prevenirea incendiilor; 
0 Ordin 685/1977; 
u Normati v C300/94, aprobat cu Ordin MLP AT 20/N/1994 pentru stingere incendiilor. 
Se vor respecta Normele de prevenire §i stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Tnd. cu ordinul nr. 18/N/ din 
18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) ~i 1070-1092 (capitolul 20). Normativele indicate mai sus, sunt 
obligatorii atat pentru proiectant, cat ~i pentru beneficiarul §i antreprenorul lucr~rilor, fiecare in domeniul sau 
de responsabilitate. Lucrarile de excavare in masa de~eului se vor executa cu o aterqie deosebita avfilld 'in 
vedere faptul ca pot avea degajari de gaz metan de fermentatie, astfel existfilld pericolu1 de intoxicatie sau 
autoaprindere. 

14.CRITERIUL DE ATRIBUIRE stabilit este "pretul eel mai sciizut" in conformitate cu prevederite 
art. 187, aJin. 3, lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
Clasamentul ofertantilor se va face in ordinea erescatoare a preturilor ofertate, intocmit de comisia de evaluare. 

• Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului SWlt preturile tarli TV A declarate in 
Fonnularul de oferta 

• Daca douii sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acel~i pret, autoritatea contraetantl:i va 
solicita ofertanfilor care au ofertat eel mai mic pr~ o noua propunere financiara prin intennediul 
SEAP, caz In care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul eel 
mai sci'izut. 

A fast stabilit criteriul de atribuire" preful eel mai scazut,, deoarece acest criteriu nu conduce la 
distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, realizarea 
acelui avantaj de natura financiara pe care ofertanpi il pot oferi tn raport cu cerintele minime prevazute In 
caietul de sarcini. 
Avand In vedere prevederile eaietului de sareini, care includ eerinte foarte clare ~i suficient de acoperitoare In 
raport cu cerintele ~i constrangerile legale ale autoritatii contractante la nivel de capacitate a operatorului 
economic -se considera ca toti ofertanpi care vor respecta cerintele minime de calificare vor putea realiza 
obiectivele aeordului cadru - ~i din considerente de rentabilitate, autoritatea contractantA a ales drept criteriu de 
atribuire "pretul eel mai scazut" 

14.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute In caietul de sarcini . 
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La elaborarea ofertei se va tine cont de prezentele prevederi ale caietului de sarcini ~i se vor respecta obligatiile 
stipulate de Legea nr. l 0/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificArile ~i completarile 
ulterioare, dupa cum unneaza: 

a) Rezistenta mecanica si stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igiena, sanatate ~i mediu; 
d) siguran~a in exploatare; 
e) protectie lmpotriva zgomotului; 
f) economie de energie ~i izolare termica. 

Propunerea tehnicA elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de 
atribuire, in Caietul de sarcini. 
Cerintele prevazute sunt cerinte obligatori i. 
fn situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor menponate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind 
neconfonne. 
Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalifrcarea Ofertantului. 

Oferta tehnica se va elabora In baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini a Specificatiilor tehnicc ~i a 
Fi~elor tehnice, parte integranta a Caietului de sarcini, a normelor ~i normativelor telmice din constructii in 
vigoare ~i a documentelor din anexe. 
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate lncercarile pentru materialele puse in opera, 
prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie. 
Propunerea tehnica va fi fntocmit~ astfel incat sa asigure posibilitatea verific!rii corespondentei acesteia cu 
proiectul, cu specificapile din caietul de sarcini ~i anexele acestuia. 
Propunerea tehnicl trebuie sli lndeplineasca conditiile standard de asigurare a calitlitii, de protecpe a mediului, 
stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va intocmi astfel fncat sa rezulte ca sunt 
fudeplinite ~i asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire. 

Propunerea tehnica va confine ~i eel pufin inforrnapile de mai jos: 
Proiectarea lucrarilor 
Orgaoizarea Lucririlor 
Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul In cauzli: 
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamanetul in cauza, 
prin realizarea unei descrieri privind: 
1. constructii existente pe amplasament 
2. Zone de depozitare 
3. Accese in ~antier 
4. Lucrari temporare 
5. Etape esentiale 

Caracteristici tehnice ale ofertei 
Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrruilor - se vor descrie lucrarile ~i principalele caracteristici ale 
acestora, potrivit prevederilor caietelor de sarcini. 

Metodologia pentru realizarea lucrArii 
Ofertantul va descrie abordarea generala ~i metodologia pentru realizarea serviciilor de proiectare ~i a 
lucrarilor de executie, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale 
Lucrarilor. 
- Abordarea generala (metodoJogia) pentru realizarea serviciilor ~i lucrarilor. 
- Succesiunea tehnologica de realjzare a serviciilor ~i lucrarilor. 

Program 
Un program de lucru (tip Gantt) pentru executia lucrarilor cu descrierea pe scurt ale activitatilor principale, 
aratand ordinea ~i durata In care se executa. 

Resurse (personal ~i instalafii/echipamente) 
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei 
organigrame cuprinzatoare care sA identifice tn mod clar tot personalul responsabil de indeplinirea 
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contractului, inclusiv echipa de executie ~i echipamentele pe care Ofertantul intentiot1eaU sale utilizeze la 
realiz.area LucrW-ilor. 
Aceasta organigrama va include ~i o descriere a ro]urilor ~i responsabilita.tilor personalului ~i liniile de 
comunicare dintre membrii echipei. 
Se vor nominaliza peroanele/expertii cheie imlicati in proiect ~i Cv"urile acestora. 
Pentru personalul care nu este angajat al ofertantului, pe langi'i contractul de colaborare/servicii se va prezenta 
~i o declaratie pe proprie raspundere din care sii rezulte ca in situatia in care ofertantul va ti declarat ca~tigator 
al prezentei proceduri, va fi de acord s~ participe la execufia contractului. 

Prezentarea Declaratiei prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de 
obligafiile referitoare la conditiile de munca ~i protec~ie a muncii (SSM), care sunt in vigoare la nivel national, 
precum ~i ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractuluL Infonnatii detaliate privind reglementarile 
care sunt in vigoare la nivel national ~i se refer! la conditiile de munca ~i protectia muncii, securitatii ~i 
sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ~i Persoanelor Varstnice 
(site: www.mmuncii.ro) 

Conflrmarea acceptarii contractului din cadrul documentatiei de atribuire, prin semnare ~i ~tampilare. 
In perioada de solicitfili clarificari potential ii ofertanti pot adresa autorititti i contractante solicitari de 
clarificari/formulfili de amendamente cu privire Ia clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate propuneri de 
modiflcare a clauzelor contractuale care sunt In mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 
Prezentarea unor informatii ce nu au Jegatura cu contractul supus Iicitatiei conduc la constatarea 
neconfonnitatii ofertei. 
Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enun~te. 
Propunerea tehnicil trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerinfele Autoritatii Contractante. 
Ofertele care nu detaliaza ~i asiguri\ corelarea informafiilor solicitate In cadrul acestei cerinte cu restul 
prevederiilor caietului de sarcini se considera neconfonne. 
Modul de prezentare al propunerii financiare 

14.2. Propunerea financiara 
Propunerea financiara va fi exprimata In Lei, cu ~i fiira TVA. 
Propunerea financiara trebuie sa se lncadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 'indeplinirea 
contractului de achizitie publica respectiv, precum ~i, sa nu se afle tn situapa prevazut<l la art.210 din Legea 
privind achizitiilc publice nr.98/2016. 
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercfilile pentru materialele puse In oper!, 
prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie. 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel 1ncat aceasta sa furnizeze toate infonnatiile cu privire Ia 
pret, precum ~i la alte conditii :financiare ~i comerciale legate de obiectul contractului de achizitie public. 
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de rnateriale, manopera, utilaj, 
transport care concura la intocmirea ofertei financiare ~i care vor sta la baza lntocmirii situatiilor de plat~. 
La recapitulatia devizului se vor folosi coe:ficientii stabiliti de lege, respectiv OUG nr. 79/2017 ~i coeficienti 
proprii ai ofertantului (indirecte ~i profit). 
Pentru toate ofertele flnanciare ale cfil'or valori prezinta un pret aparent neobi~nuit de scazut, Comisia de 
evaluare are dreptul de a solicita: documente privind, dupli caz, preturile la furnizori, situapa stocurilor de 
materii prime ~i materiale, modul de organiz.are ~i metodele utilizate tn cadrul procesului de lucru, nivelul de 
salarizare a fortei de munca, performantele ~i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru 
care concuri1 la formarea preturilor ~i implicit conduc la valoarea ofertei. 
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/ listelor de cantitati 
prezentate m documentatia de atribuire tinand seama ~i de eventualele r~spunsuri la solicitarile de clarificrui 
Pretul unitar al fiecfilei categorii de lucr~i se va oferta In conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini astfel 
incat aceste categorii de lucrW-i sa fie realizate ,,la cheie". 
Orice neconcordanta lntre: documentapile tehnice depuse pe SEAP ~i liste cu cantitati a categoriilor de lucrari 
~i antemasuratori, se vor sesiza prin solicWlri de clarificare depose in cadrul proceduri de atribuire pana in 
termenele specificate in continutul fi~ei de date. 

14.3. CONDITII PENfRU OFERTANTI 
Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala ~i rise, datele 
necesare pregatirii ~i elaborruii ofertei. Ofertanfii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt 
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rugati sll. infonneze, in scris, UAT MUNICIPIUL SA.CELE asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice 
solicitare de clarificfili care decurge din vizitarea amplasamentu\ui va fi adresata Autorita;ii Contractante (AC) 
in scris. 
AC precize~ ca orice soJicitare suplimentarA de vaJori pentru necesitatea executiirii unor lucrari ca urmare a 
necunoa~terii amplasamentului nu va fi luatll. tn considerare. 

Pentru a face dovada capacitatii de proiectare ~i executie a firmei se solicit~ anexat, in copie, conform 
Ordinului ANRE nr.45/2016 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici : 
-atestat de tip CIA- proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV+ 20 

kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de eel mult 20 kV, statii de medie tensiune, 
precum ~i partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; 
-atestat de tip C2A- executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV, 
posturi de transforrnare cu tensiunea nominal! superioarll. de eel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precun:i 
~i partea electrica de medie tensiune a stapilor de inalta tensiune 

Cerinte privind personalul 

Ofertaniii au obligatia de a desemna personal de executie atestat corespunzator acestui domeniu. 
Este strict necesar pentru tndeplinirea acordului cadru, asigurarea a eel putin: 

• a unui manager de proiect (persoana cu studii superioare), 
• a unui inginer autorizat ANRE gradul III A 
- a unui specialist Specialist in iluminat atestat (experienta in domeniu minim 5 ani) 
- a unui responsabil tehnic cu executia RTE in dorneniul instalatii electrice, 
·a unui responsabil CQ, in domeniul instalatiilor electrice 
· a unui inginer autorizat ANRE gradul III B 
• inginer autoriz.at ANRE graduJ II A, II B - 2 persoane; 
• electrician autorizat ANRE gradul II B - 4 persoane 
- a unui inspector protectia muncii 

In acest sens se vor anexa urmatoarele documente justificative: 
- Se vor anexa, m copie, toate certificatele §i atestll.rile, care vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
- Se vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate (manager de proiect, responsabilii tehnici cu executia, 

CQ 
- Se va prezent.a, atestat pentru RTE - i~ti si CQ. 

- Se vor prezenta contracte de muncli pentru manager de proiect, contracte de muncWcolaborare cu 
responsabili tehnici cu executia §i responsabill cu calitatea ~i contracte de muncWcolaborare pentru toate 
celelalte specialitali. 

Manager de proiect I Reprezentaot al Antreprenorului 
Responsabil pentru managementul proiectului conform standardelor de management de proiect ~i a legislatiei 
in vigoare. Mentine relatia cu Autoritatea Contractant! pe probleme ce privesc implementarea proiectului, 
raspunde de planificarea, monitorizarea ~i controJul activitll.tilor proiectului precum ~i urml1rirea realizarii 
activitatilor conform planificarii, in condifiile contractului. 
Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect, planifica, aloca ~i monitorizeazll. resursele proiectului, 
tntoome~te documente de management a proiectului ~i le modifica atunci cand este nevoie. 
f n cazul in care se constata o deviatie in realizarea activita1ilor fatA de planificarea ini1iala, managerul de 
proiect, impreuna cu expertii implicati in activitAfile respective vor realiza un plan de exceptie care sa explice 
situatia ap!ruta, sa prezinte consecintele necorectarii situatiei de exceptie ~i optiunile existente pentru 
corectarea acesteia impreuna cu planul de implementare a optiunilor ~i recomandfil"ilor; 
Persoana propusli trebuie sl1 a.ibe o experientll. generala de minim 5 ani ~i o experienta specifica prin 
participarea la un contract similar in aceea~i caJitate. 

~ef de ~antier 
Persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, ~i controlul activitatilor des~urate pe ~antier, respectarea 
tehnologiilor de executie ~i a instrucfiunilor privind exploatarea ~i intretinerea mijloacelor ~i uneltelor de 
productie, fiind responsabil de corecta ~i buna utilizare a tuturor utilajelor de pe ~antier. 
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Persoana propus~ trebuie sa aibe o experientA generala de minim 5 ani ~i o experienta specifica prin 
participarea la un contract similar in aceea~i calitat.e. 

Responsabil tehnic cu executia 
Persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzl1tor cerintelor esentiale, la lucrarile de 
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1011995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MLPTL 
nr. 777/2003. 

Responsabil cu slinlltatea ~i securitatea muncii pe ~an tier 
Prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica/orice alt 
document care sa ateste prestarea serviciilor in beneficiul operatorului economic). 
Persoana propusa trebuie sA aibe o experienta generala de minim 5 ani ~i o experienta specifica prin 
participarea la un contract similar in acee~i calitate. 

Responsabil cu managementul calitatii 
Prezentarea deciziei de numire In cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica/orice alt 
document care sa ateste prestarea serviciilor 1n beneficiul operatorului economic). 
Persoana propusa trebuie sit aibe o experienfa generali\ de minim 5 ani ~ o experienta specifica prin participarea 
la un contract similar in aceea~i calitate. 

NEANDEPLINIREA TUTUROR CERIN'fELOR DIN ACEST CAPITOL ATRAGE DESCALIFICAREA 
OFERTANTULUJ. 

15. INFORMATII SUPLIMENTARE 

in cadrul Propunerii tehnice trebuie s~ se fina cont de urmatoarele aspecte, dupa cum urrneaza: 

lS.l. Organizarea de ~an tier ~i surse de materia)e 
Se solicita: 
- schite, documente ~i date din care sA rezulte locatia, suprafetele, posibilitatea de utilizare a terenului afectat, 
Jocatia sau zona de colectare ~i depozitare a reziduurilor ~i materialelor nedorite ~i modul de organizare propus, 
cu detalierea caracteristicilor conditiilor privind asigurarea amp\asamentului (sediul principal al ~antierului, 
statii, depozite, laboratoare, birouri, instalatii, echipamente, conditii de cazare) pentru organizarea de ~antier, 
spatiilor de lucru pentru Antreprenor. 
- sursele de materiale avute in vedere pentru materiale utilizate la execufia Jucrarilor pentru a raspunde 
urmatoarelor cerinte: 
a) identificarea ~i prezentarea surselor posibile pentru lucrarile preva.zute in Caietul de Sarcini: 
b) identificarea ~i prezentarea posibilelor surse pentru materialele principale (ciment, agregate, nisip, balast, 
bitum, etc) 
Contractantul are obligafia de a utiliz.a numai materiale, dotari ~i echipament.e de calitate superioarii, in 
confonnitate cu specificafiile din caietele de sarcini. De asemenea, are obligaiia de a proteja, pe toata durata de 
executie a contractului, zonele in care exist! retele de utilitafi. 
fn cadrul cheltuielilor financiare prevazute la capitolul organizarii de §antier, ofertantii vor prevedea cheltuieli 
~i pentru realizarea unor activit!ti de informare §i publicitate. 
Activitatile de informare ~i publicitate care se vor realiza in cadrul contractului de lucrari sunt: 
- realizarea ~i instalarea unui panou temporar; 
- realizarea ~i instalarea unei p11l.ci permanente explicative, care va inlocui panoul temporar; 
Toate materialele de publicitate ~i informare pentru promovarea proiectului vor fi realizate cu respectarea 
tuturor · instructiunilor Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul OperaJional Regional in vi goare la 
data semnarii contractului de lucrari. 

15.2. Cerinte privind execupa Iucrarilor 

Lucrarile vor respecta cu strictete standardele, normativele ~i prescriptiile tehnice specifice aflate in vigoare la 
data executiei lucrlirilor. 
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0 parte din lucrari se vor efectua sub trafic .. In acest caz, des~urarea lucrarilor se va face sub coordonarea ~i 
monitorizarea angajatilor de la Autoritatea Contractanta. 
Contractantul va realiz.a lucrarile In confonnitate cu prevederile propunetii tehnice , a proiectului tehnic, a 
detaliilor de ex.ecutie ~i a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic ~i a autorizatiei de 
construire. 
La executia lucrarilor se vor respecta: 
-studiul geotehnic ~i topografic efectuate; 
-conditiile impuse in certificatul de urbanism, avize, acorduri ~i Autorizafia de Construire 
-proiectul tehnic ~i detaliile de execupe 
-caietele de sarcini pe specialitliii 
-dispoziiiile de ~antier, care vor aparea pe parcursul des~urarii lucrarilor, daca este cazul. 
Contractantul va evacua ~i transporta pe cheltuialll. proprie, din zona de lucru, toate resturile de materiale ~i 
moloz, rezultate in urma executiei lucrarilor. 
Toate probele ~i verifidrile mentionate in documentatia de executie, sau prevazute de legisla~ia in vigoare, vor 
fi suportate de catre executant. 
Ofertantul are obligatia de a lua toate mllsurile necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara ~antierului .a~a 
cum este specificat in 0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, cap.IO, art.64, cap.l,art. 68, capl2, art.70, 
lit.h ~i cap.14, secfiunea 3,art. 94, aprobata prin Legea 265/2006. 
Prin urmare, la tenninarea lucrarilor, Contractantul va reface cadrul natural existent tnainte de J:nceperea 
executiei Lucrarilor. 
De asemenea, in cazul in care din vina sa exclusiva Contractantul nu i~i indepline~te obligatiile asumate cu 

· privire la incadrarea in termenul de executie a contractului, atunci antreprenorul va fi obligat sa plateasca 
despAgubiri, conform prevederilor stipulate in Conditiile Speciale ale contractului. 
In cazul in care specificafiile tehnice din cadrul Caietului de sarcini - Proiectului tehnic de executie, care indica 
o anumit! origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricape sau comert, un brevet de 
inventie, o licenfli de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu ~urinta a tipului de produs ~i NU 
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 
Aceste speciticatii vor fi considerate ca avand mentiunea de sau ,,ECHTV ALENT". 
Daca la nivelul Caietului de sarcini se regasesc criterii de calificare ~i selecpe ce nu sunt cuprinse in Fi~a de 
date a achizitiei, acestea NU vor fi luate in considerare in evaluarea ofertelor/candidaturilor ~i nu vor produce 
efecte juridice, respectiv nu se vor respinge ofertele ce nu lndeplinesc cerintele/criteriile respective mentionate 
doar la nivelul caietului de sarcini. 

15.3. in vederea elaborarii ~i prezentarii propriilor etapizari in executi,a lucrarilor, participantii la procedurii vor 
avea in vedere ca autoritatea contractanta este dispusii sa asigure tot concursul in des!a~urarea in bune 
conditiuni a tuturor activitatilor, astfel : 
- va aproba, (conform graficelor de lucru saptiimanale/lunarelperiodice), executia de lucrari ~i in zilele de 
repaos (sambata, duminica, sarbatori legale) coreland cu programul de lucru al Entitatii Contracante; 
- va aproba, (conform graficelor de lucru lunare/periodice) executia de lucrari ~i in timpul noptii, cu mentiunea 
ca Antreprenorul T~i va asigura propriile echipamente ~i instalafii de iluminat; 
- va aproba, la solicitare ~i contracost, functie de disponibilitafi, racordarea la utilitatile Enititatii contractante. 
Conswnurile de utilitiiti vor fi contorizate cu echipamente de m~urat calibrate ~i certificate/autorizate 
proprietatea Antreprenorului, iar contravaloarea consumurilor va fi tarifatii cu acel~i tarif cu care autoritatea 
contractanta o pliUe~te; 
- va pune la dispozitie gratuit suprafete de teren disponibile necesare organizarii de ~antier sau desra~urarii 
altor activitiiti. in acest sens, in cadrul propunerii tehnice, participantii la procedura vor prezenta intr-un capitol 
separat, necesarul aproximativ al suprafetelor de teren solicitat in vederea derularii in bune conditiuni a 
execuj:iei lucrarilor. 

16. PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI 

16.1. Prevederi generale 
1. Lista de Cantitati a fost pregatita in conformitate cu acest Preambul. 
in cadrul Listei de Cantit~ti, subtitlurile ~i descrierile elementelor enumerate identifica (f'ara a limita) 

activitatile necesare realizilrii lucrarilor, citite impreuna cu celelalte articole enumerate in Preambul ~i cu 
Metodele de Miisurare care unneaza Preambulul. Natura ~i dimensiunea lucr~rilor se vor detennina in functie 
de Plan~e, Specificapi ~i Conditiile Contractului. 
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Un articol pe care ofertantul nu 1-a completat cu un pret unitar sau total se va considera ca fiind acoperit de alte 
preturi unitare sau totale introduse in Lista de Cantitati. 
Ofertantii au obligatia de a include in Listele de Cantitati toate costurile necesare realizarii Contractului, 
inclusiv costurile pentru lucrarile descrise mai jos dar fiira a se limita la acestea: 
(a) Costuri cu forta de mundi ~i costuri asociate cu aceasta 
(b) Furnizarea materialelor, depozitarea ~i costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea 
materialelor ~i bunurilor livrate de terti, descarcarea, depozitarea ~i costurile aferente. 
( c) Echipamente ~i costuri asociate ( costuri de transport, despachetare, inci1rcare, rnanipulare, montaj, 
instructaj, orice taxe vamale, comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor) 
(d) Fixarea, ridicarea ~i instalarea sau amplasarea materialelor ~i bunurilor pe pozitie 
( e) Lucrari tempo rare. 
(f) Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrari sau orice element al Lucrarilor. 
(g) Obligatii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse 'in mod rezonabil In documentele pe care se 
bazeaza licitatia pentru execupa Lucrarilor in conformitate cu Condifiile Contractului,. 
(h) Costuri generale, cheltuieli fixe ~i variabile, profiturile. 
(i) Evacuarea De~eurilor rezultate in wma execufiei lucrarilor conformConditiilor Contractului. 
{j) Testele des~urate de Antreprenor in conformitate cu Specificapile,inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, 
rapoartelor ~i certificatelor. 
(k) Furnizarea ~i livrarea mostrelor catre Inginer, in conformitate cu Specifica;iile. 
(I) Verificarea, inspectarea, examinarea, masurarea ~i verificarea bunurilor, materialelor ~i fortei de muncli, 
inclusiv rezultatele livriirilor,rapoartelor ~i certificatelor. 
(m) Incerciiri impuse prin procedura, incerciiri operationale, panouri de tncercari ~i alte incerciiri necesare sau 
constituite ca operatiuni lnaintea Lucrarilor Permanente, pentru a se verifica metodele,materialele ~i forta de 
munca. 
(n) Conformarea cu cerintele impuse de capitolul Asigurarea Calitapi din Contract ~i 'inmanarea de certificate 
de conformitate. 
( o) Pregatirea ~i fumizarea desenelor post execu~ie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de 
utilizare, instructiuni precwn alte desene necesare de adaptare la teren a lucriiri !or (du pa caz). 
(p) A~teptarea pentru aprobari sau acorduri. 
(q) Cheltuieli ~i taxe (cu exceptia TV A-ului) impuse in Romania. 
(r) Toate investigafiile ~i inspecfiile suplimentare pe ~antier. 
(s) Mobilizarea ~i demobilizarea fortei de munc~, echipamentelor ~ 
utitajelor de constructii. 
(t) Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe ~antier, de utilizarea 
amplasamentului/amplasarnentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau 
imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cwlor de acces . 
(u) Costuri cu utilizarea/folosirea utilajelor specifice categoriei de lucrari(sapare, excavare, nivelare, 
compactare, piconare, lucrru-i speciale, ridicare, etc). 
(v) Obtinerea tuturor autoriz.aiiilor/avizelor de execufie care sunt in sarcina AntreprenoruJui, incllJsiv 
autorizatia de construire pentru organizarea de ~antier; 

2. Misurarea 
Masurarea lucrarilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite in Contract, daca nu se hotara~te altceva in 
Metodele de Masurare. 
Cantitlitile vor fi rotunjite la eel mai apropiat nwnAr mtreg in cazul in care nu se specificA altceva. 
Masurarea Jucrarilor se va realiza pentru articolele de lucrAri, dad nu se specific! altfel in Contract Dupa caz, 
articolele se pot considera ,.swne globale". 
Toate lucrarile specificate ~i/sau indicate in piesele desenate vor fl evaluate prin masuratori. Miisuratorile vor fi 
exprimate prin articole incluse in listele de cantitati, articlole ce vor acoperi toate costurile care trebuie 
suportate de Antreprenor pentru i'ndeplinirea obligatiilor sale confonnConditiilor Contractului. 
In cazul absentei unei metode relevante de mli.surare pentru orice articol din listele de cantitati, metoda de 
masurare se stabil~te de comun accord cu Inginerul. 
Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va face,daca nu se specifica altfel, tarli a se 
tine cont de operatiuni conexe. 
Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse In opera la lucri1rile pern1anente ~i numai cu 
aprobarea Inginerului. 
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Llste1e de cantit!p au fost realizate pe tronsoane aferente fiecarei straz.i,iar decontarea se va face cand lucrari1e 
dintr-o lista intreaga sunt realizate, in condifiile din metodele de masurare ~i specificatii. Totu~i, se accepta 
decontari ale unor tronsoane cuprinse in liste, tronsoane bine delimitate de puncte caracteristice ale retelelor. 

3. Unitafi de masura 
Se vor folosi urmatoarele uniH'\li de mrumra ~i abrevieri: 
Unitate de m~ura Abreviere 
Milimetru mm 
Milimetru patrat mm2 
Metru (metru liniar) m 
Metru piliat m2 
Metrucub m3 
Kilometru km 
Kilogram kg 
Tona t 
Suma forfetara LS 
Or A hr 
Saptamana wk 
Diametru nominal DN 
Diametru exterior DE 
Num!r Nr 

4. Stabilirea pretului articolelor 
Fiecare articol individual va avea un pret stabilit. J>returile W1itare ~i Valoarea totala vor fi exprimate cu dou~ 
zecimale. 

S. Serviciile ~i bunurile detinute de mediul public ~i privat 
lnformatiile din Contract privind locatia conductelor existente este considerata a fi corecta, dar Antreprenorul 
nu va fi scutit de verificarea ~i identificarea acestor locatii. Exceptie fac locatiile identificate tn mod specific ~i 
masurate separat de Antreprenor, care i~i va include In propriile cheltuieli ~i preturi: 
(a) Localizarea ~i luarea de masuri pentru sustinerea ~i protectia completA a conductelor ~i a altor echipamente 
lntilnite pe parcursul executiei Lucrlirilor. 
(b) Obtinerea aprobarii scrise a diver~ilor furnizori de utilitliti posibil afectate sau intfilnite pe parcursul 
executiei lucrarilor In vederea des~urarii tn siguranta a lucr!rilor 
(c) lnginerul va fi mereu infonnat asupra tuturor intelegerilor cu :fumizorii privati de servicii, Companii de 
Utilitati, Persoane Juridice ~i Autoritliti Publice. 

6. Lucrul 1n paralel cu Operarea 
Antreprenorul va include i'n preturile sale, masuri necesare pentru lucrul in paralel cu operarea. 
Antreprenorul va include In preturile sale sondajele care trebuie tacute pentru stabilirea limitelor reale, 
nivelelor §i aliniamentelor afectate de lucrari. 

7. Gestionarea debitelor 
Antreprenorul va include in pre1urile sale metodele de calcul ~i de gestionare a debitelor existente. 

8. Limite ~i constr§ngerila arnplasament 
Antreprenorul va include tn preturile sale, sumele folosite pentru conformarea la limitele ~i constr~ngerile 
impuse de folosirea Amplasamentului. 

9. Materiale grele 
in cadrul Contractului, unnatoarele sunt considerate Materiale Grele: 
(a) Materiale care necesitli distrugere, spargere sau sortare pentru a fi indepartate, cu exceptia materialelor cu 
volum individual mai mic de 0.20 metri cubi. 
(b) Pavajele existente, trotuarele, structurile rutiere. (mai putin balast) ~i fundatiile cu volum peste 0.20 metri 
cu bi. 
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10. Produse ~i material echivalente 
Acolo unde Antreprenorul oferl1 un produs sau un material in locul celui specificat in Lista de Cantitati pretu1 
acestuia va trebui s~ includa toate obligatiile ~i costurile asociate cu includerea acestuia In execuiia Lucrruilor, 
proiectare, detalii de executie, certificate, ~teptarea aprobiirii documentelor re-inaintate). 
Daca nu se specifica altfel 1'r1 Contract, detenninarea Lucriirilor afectate de introducerea produselor §i 
materialelor echivalente se va baza pe documentatia de Licitatie §i nu pe Lucrfili, dupli cum s-au ~cut 
adnotarile $i completarile pentru introducerea produselor ~i materialelor echivalente. 

11. Lucriiri permanente proiectate de Aotreprenor 
Acolo unde Contractul necesitA ca o parte sau mai multe lucrari sa fie proiectate de Antreprenor, calculele ~i 
preturile din Lista de Cantitliti vor include toate obligatiile ~i costurile asociate cu includerea acestora 1n 
Lucrari, inclusiv proiectarea, fumizarea de informatii §i plan§e, certificate, aprobari in a§teptare, re-depuneri ~i 
modificW"i §i ad.not.Ari la Lucriiri. 
In plus, calculele ~i preturile din Lista de CantitAfi vor include ca ~i costuri, toate testele ~i preleviirile de probe 
!acute de Antreprenor • forts de muncli, bunurile ~i materialele incluse 'in Lucrari sau In proiect. 

12. Testarca 
Testele desf°A§urate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea lucriirilor, bunurilor §i materialelor incluse 
in lucrArile pennanente. Testarea lucrarilor permanente se va realiza pentru a demonstra c! proiectul 
Angajatorului este conform celui stabilit in Specificatii. 
Verificarea, inspectarea, examinarea, masurarea ~i verificarea bunurilor, materialelor ~i lucrarilor incluse in 
Jucrarile pennanente, vor fi in confonnitate cu alte operatiuni stabilite sau incluse in mod rezonabil in 
Conditiile Contractului. Acestea vor ti realizate de Antreprenor, pentru a demonstra con.formarea la cerintele 
particulare ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost mentionat separat In Specifica{.ii. 

13. Definitii 
in Preambul ~i Metodele de Masurare, daca nu se cere altfel In contextual dat, unnatoarele cuvinte ~i expresii 
vor avea intelesul de mai jos: 
(a) "Conditiile Contractului" tnseamnli Conditiile Contractului la care se face referire tn Oferta. 
(b) Denumirea materialelor ~i lucrarilor mentionate in Specificatii ~i Plan~ele Contractului va fi identica cu cea 
din Metodele de M~urare. 
(c) "Lista de CantiHili" 1nseamna o lista de articole, care ofera ~i scurte descrieri pentru identificarea lucrarilor. 
(d) Articolele desemnate ca ,,Estimative" sunt articole pentru care cantitatea de munc1l ce se va desfa~ura nu 
poate fi determinata cu aceea§i acuratete ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar sa se faca o estimare. 
(e) "Articol preliminar" inseamni:i un articol de lucrari, obligatii generale ~i riscuri intalnite anterior executiei 
Contractului, ~i care este specificat in sectiunea ,,Preliminare'' a Listei de Cantitati. 
(f) ''Nivelul existent al solului" inseamna nivelu1 solului inainte de inceperea orici\rei lucrari specificate in 
Contract. 
(g) "Material Greu" inseamnli materialul descris 1n Paragrafu\ I 0 de mai sus. 
(h) "pana la terminarea Lucrarilor" 1nseamnli pana la terminarea in totalitate a Lucriirilor, in conformitate. cu 
Condi~iile Contractului. 
(i) "dupa terminarea LucrArilor" inseamnli ulterior situatiei de rnai sus, respectiv perioada de notificare a 
defectelor stipulata in Contract. 

13. Plata Intermediara 
Angajatorul nu va face plati pentru lucr!ri partial finalizate, cu exceplia situatiilor unde in documentele de 
Contract se stipuleaza altceva. 
Masurarea lucrarilor se va face pentru articolele la cares-au finalizat lucr1lrile. 

14. Metodele de masurare 
Pentru acest contract, metodele de m1lsurare sunt in conformitate cu precizarile de la punctele 4 ~i 3. 

Elaborat: ~f Bir ovestitii 
lng.BAlan uge. ' 

·;~ 
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ANEXA 1 
Lista operayuni privind Proiectarea 'i execu1ia lucririlor de Extindere sistem de iluminat public 

Cartier Camping Apa Rece 

Nr. crt. Operatie Cantitate UM Pret unltar Valoare 
(lei) (lei) 

0 1 2 3 4 5 
1 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1 .5 mmp 320,00 ml 4,30 1.376,00 

2 Cleme de conexiuni electrice exterioare, manta.re 156,00 buc 21,50 3.354,00 

3 Cutie comanda iluminat public 1,00 buc 7.150,00 7.150,00 

4 Cutii de deriva\ie din policarbonat 2,00 buc 5.050,00 10.100,00 

5 Evacuare reziduri 50,00 to 95,00 4.750,00 

6 MasurMori electrice 10,00 h 70,00 700,00 

7 Montare console 1=1,5m 39,00 buc 185,00 7.215,00 

8 Montare corp de iluminat LEO 45W 39,00 buc 1.210,00 47.190,00 
9 Montare siguranta electrica fn corp de iluminat 39,00 buc 20,00 780,00 

10 Montare stalpi metalici h=6m 39,00 buc 895,00 34.905,00 

11 Realizare funda\ie stalp metalic h=Om 39,00 buc 560,00 21.840,00 

12 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 112 "2.5 m lungime 4,00 buc 780,00 3.120,00 

13 Realizare subtraversare profil T Tn tub d=110 rnmp 40,00 ml 145,00 5.800,00 

14 Refacere beton 12,00 me 550,00 6.600,00 

15 Sapatura 528,00 me 98,00 51.744,00 

16 Umplutura compactata in straturi de 0,2m 396,00 ml 38,00 15.048,00 

17 Spargeri betoane 14,00 me 300,00 4.200,00 

18 Transport ~i astemere pat de nisip 132,00 me 70,00 9.240,00 

19 Pozare cabJu ACYABY 4x16 mmp 1.750,00 ml 11,75 20.562,50 

20 PozarecabluACYABY 3x35+16 mmp 50,00 ml 15,90 795,00 

21 Pozare folie avertizare in profilul de i;ant 1.650,00 ml 1,30 2.145,00 
22 pozare platbanda 40x4 in sanl existent 1.750,00 ml 9,50 16.625,00 

23 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150,00 ml 95,00 14.250,00 

24 Refacere imbracaminte asfaltica zona strada1a 40,00 ml 210,00 8.400,00 



) 

25 Zona cu sbat vegetal, decopertare 1.650,00 ml 8,00 13.200,00 
26 Zona cu strat vegetal, refacere 1.650,00 ml 11,80 19.470,00 

27 Tub PVC G pozat fn ~ant comun d= 11 O mmp 40,00 ml 36,00 1.440,00 
28 Tub PVC pozat aparent d= 63 mmp 200,00 ml 15,00 3.000,00 
29 Proiectare 22.500,00 
30 Avizare 2.500,00 faralVA 
31 Organizare de santier 3.000,00 

TOTAL VALOARE ( LEI fara TVA) 362.999,50 

cu TVA 431.494,41 



ANEXA2 

Lista cantiti1i de lucrari privind Proiectarea 'i execu!fa lucrarilor de Extindere sistem de iluminat public 
Cartier Camping Apa Rece 

Nr. crt. Operatie Cantitate UM 
Pret unitar Vatoare 

(lei) (lei) 

0 1 2 3 4 5 
1 Coloana alimentare corp de iluminat CYY 5x1 .5 mmp 320,00 ml 

2 Cleme de conexluni electrice exterioare, montare 156,00 buc 
3 Cutie comanda iluminat public 1,00 buc 
4 Cutii de derivatie din policarbonat 2,00 buc 

5 Evacuare reziduri 50,00 to 
6 Masuratori electrice 10,00 h 
7 Montare console 1=1,5m 39,00 buc 
8 Montare corp de iluminat LEO 45W 39,00 buc 

9 Montare siguranta electricii in corp de iluminat 39,00 buc 

10 Montare stalpi metalici h=6m 39,00 buc 
11 Realizare fundatie st!llp metalic h=6m 39,00 buc 
12 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 112 " 2.5 m lungime 4,00 buc 

13 Realizare subtraversare profil T Tn tub d=11 O mmp 40,00 ml 
14 Refacere beton 12,00 me 
15 sapatura 528,00 me 
16 Umplutura compactattt in straturi de 0,2m 396,00 ml 
17 Spargeri betoane 14,00 me 
18 Transport si a~temere pat de nisip 132,00 me 

19 Pozare cablu ACYABY 4x16 mmp 1.750,00 ml 

20 Pozare cabluACYABY 3x35+16 mmp 50,00 ml 
21 Pozare folie avertizare in profilul de sant 1.650,00 ml 
22 pozare platbanda 40x4 rn sant existent 1.750,00 ml 

23 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala 150,00 ml 

24 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala· 40,00 ml 



, 
25 Zona cu strat vegetal, decopertare 1.650,00 ml 

26 Zona cu strat vegetal, refacere 1.650,00 ml 

27 Tub PVC G pozat tn sant comun d= 110 mmp 40.00 ml 

28 Tub PVC pozat aparent d= 63 mmp 200,00 ml 

29 Proiectare 
30 Avizare 
31 Organizare de santier 

TOTAL VALOARE ( LElfara TVA) 
cu TVA 



FORMULARFS 
OBIECTIV: 
PROJECTANT: 
INVESTITOR: 

Fl'A TEHNICA nr. 1 

Aparat de llumlnat stradal tip 1·4 cu LED 20-110 W 

NR 
CRT Speclflcatll tehnlce lmpuse prin caletul de sarcinl 

O Parametrl tehnicl 91 functlonall: 
1 Aparate de llumlnat stradal 

1.1 AIJmentare electrica: 230V/50Hz 
1.2 Grad de protectle compartlment optic: IP66 
1.3 Grad de protectie compartlment accesorli electrlce: IP66 
1.4 RezistentA la Impact: IKOB 
1.5 Clasa de lzolatle: I sau II 
1.6 Putere consumata-max. 120W 
1.7 Elicacitate lumlnoasa aparat de ilumlnat minim: BOl m/W 

Aparatul de iluminat va avea urmltoarele componente: 
- carcasa realfzata din alumlniu turnat sub preslune sau 

alumlnlu extrudat 
- dHuzor din sticla tratata termlc, securlzata, plana sau 

curbata sau pollcarbonat tratat UV 
- dislribu1ie luminoasa de tip stradal/simetric/aslmetric !JI 

nu va fi lnfluentata de aparitla unor defecte asupra 
unora dlntre LEO·uri; fiecare dintre LED-url va avea 
asociata acelasi tip de Jentlla specifica, care reproduce 
distrlbutla 

- fluxul lumlnos total al aparatulul de ilumlnat va fi 
determinat de numarul de LED-uri si/sau de curentul 
apllcet Ja bornele LED-urilor 

• compartlmentul accesor!ilor electrice si compartlmentul 
optic vor constltui lncinte separate, pentru a evita 
patrunderea prafuluVmurdarlrea compartlmentul optic 
in cazul in care se lntervine in compartlmentul 
accesorll electrlce pentru efectuarea de remedlerl 

1.8 - compartlmentul optic trebuie sa permita deschlderea 
sa pentru operatli de mentenanta, chiar daca prln 
intermedlul unor unelte. Pentru a facilita operatlile de 
mentenanta, acesta trebule sa poata fl deschis intr-un 
Interval $Curt de tlmp, fara deteriorarea 
componentelor aparatulul de llumlnat 

- compatimentul accesorll electrice va trebui sa permita 
deschlderea sa pentru operatil de mentenanta, chlar 
daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facllita 
operaVlle de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi 
deschls lntr-un interval scurt de limp, fara deteriorarea 
componentelor aparatului de ilumlnat 

- placa LED va fi amovlbllA, pentru a facilita operatiile 
de mentenanta sl pentru a permite schlmbarea 
acesteia intr-un mod facif, In caz de defect, dupa 
terminarea perloadel de garantie 

- placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de 
iluminat, pentru a permite extragerea rapida a calduril 

- placa LED va fi comousa din minim 6 LED-url oentru a 

Corespondenta propunern 
tehnlee cu specfflcatille tahnlce 
lmpuse prln caletul de sarclnl 

Producltor 



preintamplna plerderea a mal mult de 20% din fluxul 
lumtnos emis de aparat, in cazul In care un LED se va 
deterlora 

• sistemul de montaJ va permlte montarea pe brat sau In 
varf de stalp sl lnclinare aiustabila 

1.9 
Echlpate cu surs! luminoasa tip LED de mare putere: 

• temperatura de culoare Tc = 3000K±10% 
• indicele de redare al culorilor Ra~O 

Balastul electronic programabll, compatibil cu tipul de 
sursa luminoasa utillzata, va avea minim urmatoarele 
functii: 

• asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, 

1.10 pentru functionare la 100%; 
• parmite comunicarea cu componente!e de comanda 

ale slstemelor de control, eel putin prln protocoalele de 
comunlcare DALI sau 1-1 OV : 

• permlte reducerea fluxului luminos cu minim 90% din 
valoarea fluxulul nominal, in treote de minim 1%. 

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat 

1.11 nema socket care permite echiparea cu dispozitiv de 
control Individual pentru lntegrarea In slstemul de 
telegestiune al orasului. 
Aparatul de ilumlnat va permlte echlpare cu senzori de 

1.12 prezenta Se va prezenta o lista cu senzorli cu care este 
compatibil sl modul de interactiune al acestora eu sistemul 
decontrol 

1.13 Durata de vlata minim 100.000 ore de functionare cu 
pastrarea a 90% din fluxul lumlnos Initial 

1.14 Functlonare la Ta::.min 40'C 

1.15 
Protectie incorporata la descarcarl Si supratensl uni 
atmosferice de pana la 1 OkV 

1.16 Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din 
oaleta RAL/AKZO Cva ti stabllita de catre benellclar) 

1.17 lnscrlptionare CE 

2. Conditll 
relevante 

prlvlnd conformitatea cu stand'ardele 

Se va prezenta declara~e de conformitate de la 
2.1 producator a produselor cu cerlntele esen\iale prewzute 

de directivele Unlunii Europene ( marca CE ) 
Se vor prezenta certificate emlse de organlsme europene 
abilitate, din care sa rezulte respectarea integrala a 

2.2 cerintelor EN 60598· 1 :2ooa + A 11 :2009, EN 60598·2· 
3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a 
garanta conformitatea constant~ a produselor cu 
standardele de slQuranta 

3. Conditii de garanUe ~I postgarantle 
3.1 Aparat de iluminat - minim 5 anl 
4. Alt& condftu cu caracter tehnic 

Produci!itor/furnlzor: 



FORMULARF5 
OBIECTIV: 
PROJECT ANT: 
INVESTrrOR: 

Fisa Tehnica nr. 5 

Stalp metallc pentru Huminat publfc stradar, forma conlca 
lnaltlme utila 6 m 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 

Speciflcatii tehnlce impuse prln caietul de sarcini specificatiile tehnlce 
impuse prin caiet de 

sarclni 

Stalp pentru lluminat publlc stradal, metallc, conic 
1 lnaltlme utHa 6 m 

Caracterlstlcl tehnlce : 

diametru baza max 128 mm prevazut cu decupaj 
pentru montaj cutie conexluni de Interior prevazut cu 

2 usa de vizltare . lncastrat in fundatie tip pahar 

3 lnaltime totala 6800 mm 

4 groslme tabla 4 mm 

5 diametru la partea superloara 0=60 mm 

6 greutate max 65 kg 

echipat cu: cutie de conexiunl electrlce, care sa 
permita racordarea prin partea inferioara a eel putin 3 
cabluri de sectiune 35mmp sl In partea superioara a 1 
cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzlbila modulara 
P+N, ln::6A, echlpata cu minim 4 borne care sa 
permita conectarea cablurilor, montata In interior stalp 

7 de iluminat 

protectle la coroziune pentru stalp si consola: zincare 
termlca prin cufundare in baie de zinc + vopsire in . 

8 doua straturl in culoare aleasa de beneficiar 

decupare pentru vizitare si realizare legaturi electrice 
acoperita cu capac de vizitare special cu cheie 

9 antidesfacere 

Producator 



SpeclffcatJJ de performanta sl conditfi privind 
slguranta In exploatare 

Echipamentul va fi insotlt de cartea tehnica in limba 
romana in care se vor indica: 

- Prezentarea generala; 

- Caracteristici tehnice; 

• lnstructiuni de instalare si montaj; 

- lncercari, probe si punere in functiune; 

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare; 

- lnstructiuni de exploatare; 

10 - Masurl de tehnica securitatii muncii si PSI. 

Condltll prlvlnd conformitatea cu standardele 
relevante 

11 Conform ISO 9001 

Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; 
12 marcaj CE. 

Conditii de garantle sl postgarantle 

13 Garantie minim 5 ani; 

14 Asigurare service in tara. 

ProducAtor/furnizor: 



FormularFJ 
OBIECTIV: SlO lluminat Municipiul Sacele 

Nr. Nr.cap./ 
crt. subcap 

deviz 
pe obiect 

-0 -

6 4 
6 .1 01 

Denumirea capitolelor 
de cheltuieli 

1 
lnvestitia (lncrarea) de baza 

Ext . Cartier Camping Apa Rece 
TOTAL g)"llpa 6 
TOTAL valoare ( exclusiv TVA) 
Tan pe valoarea adangata 
TOTAL valoare (inclusiv TV A) 

. ~ Sistem inlomratic proiect.at de SolteH Plus srl. Te/:323. 76.37 

CENTRALIZA TORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

Valoarea, cheltuielilor I obiect 
exclusiv TV A 

2 3 

OFERT.ANT 

din care C + M 

4 5 

Pag. 1 



FormularF3 
OBIECTIV: SIO Duminat Municipiul Sacele 

Obiectul: 01 Ext. Cartier Camping Apa Rece 
Categoria de lucrari: 01 Deviz lucrare 
Executan1 Obieclli>SIO ObiOI Cat.eOI 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL 
crt. Simbol i materiale 

Denumire resursa b manopera 
Observatii c utilaj 
Corectii d transport 
Liste anexe otal(a+b+c+d 

SECTIUNE TEHNICA 
0 1 2 3 

1 TSA16C4 82 M CUB 528,00000 
SAP.MAN. IN TRANSEE PT .C~L.EL. IN PAM. CO OMI D.NAT.C 
0 SPRIJ.CO OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TJ.RE 

2 W2H04A 99 M CUB 132,00000 
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJARBA CABLBLOR 

LA LOCRARI IN PROFIL NETI PIZAT 

3 i'SD18Cl 82 M CUB 396,00000 
UMPLUT.COMPACTATA I N SANT. PT.CABL.INGROP.LA LINII 
ELECTR.DE !NALTA TENS. CU PAM. DIN TEREN TARE 

4 TRI1.AA02C2 82 'l'ONE 211,20000 
INCARCAREA MATERIALELOR,GROPA A-GRELB I N BULGARl, P 
RIN ARONCARE RAMPA SAC TEJ\.EN-AOTO CATEG.2 $ 

5 TRA01A25P 82 TONE 211,20000 
TRANSPORTOL RUTIER AL PAMINTOLUI SAU MOLOZULUI CO 

AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 

6 W2I04A 99 KG 1750,00000 
MON'rJIRE RLECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCAi'A 4 
OX4 PT . PRIZA DB PAMI NT I N TEREN NORMAL 

7 W2I03XA1 93 BUCA'l'A 
REALIZARE PIUZA DE PAMANT 

4,00000 

~ Sistem lnfonnatic prolectat de SofteH.P/us $rl. Te/:323.78.37 

4 
SECTIDNE FINANCIARA 

5=3X4a 6 = 3X4b 7=3X4c 8 = 3X4d 9=3X4 

Pag.1 
,; •· ~ . 



Formtdar F3 ExtC1'1onl_ ObiectivSlO ObiOI 

0 1 2 3 
8 W2IOSB 99 M 
MONTARE ELBCTROD VERTICAL DIN TEAVA OTEL ZINCAT 2 
1/2" PT. PRIZA DE PAMINT IN TEREN TARE 

30,00000 

9 W2HOSA 99 MP 330,00000 
BANDA PVC PT. PROTBJAREA CA8LELOR IN PROFIL NETIPI 

ZAT 

10 W2G01B 99 M 1800,00000 
CABL.EN.EL.AJU!AT CONO.AL lKV,POZAT IN SANT PAT NIS 

IP CU TRACT.MAN,SECT.3X25+16-3XS0+25MMP,FARA OBST. 

11 4806830 M 1750,00000 
CABLO BNERGIE ACYABY 0,6/ l.~V 4X 16 0 s 87 

78 

12 4806957 M 50,00000 
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ lKV 3X 35 + 16 MS 87 
78 

13 EA01A 82 M 200,00000 
POZARB TOB DB PROTECTIE PVC PROFIL SANT COMUN 
14 #CVD063 M 200,00000 
TUB PVC 63MM 
15 W3KOSA02 82 M 40,00000 
SOBTRAVERSARE PROFIL T 1X110 PVC G 

16 H1003A1 82 M CUB 14,00000 
SPARGER.I BET.VOL.MIC! <0,25MC IN ACELASI PERDl.IN 

GAL.CO MIJLOACE MECANIC.BET. SIMPLE 

1 7 DGOSAl 82 MP 76,00000 
DECAP IMBR CO STRAT PINA LA JCM GROS FORMATE DIN 
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE 

18 '.I'RAOlAl.0 P 82 TONE 25,00000 
TRANSPORTOL ROTIER AL PAM!NTOLUI SAO MOLOZULOI CU 

AUTOBASCOLANTA DIST. ~10 KM $ 

19 DA06Bl 82 M CUB 10,00000 
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CO FONC REZIST FILTRANT 
IZOLAT AElUSIRE Sl ANTICAP CO ASTER MEC BALAST 

· ~ Sistem fnfonnatic proieclat de SofteH Plus s/'f. Te/:323. 78.37 

Cat10l 

4 5=3X4a 6=3X4b 7 =3X 4c 8=3X4d 9=3X4 
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FormularF3 Ex.ecuJant Obiectiv510 ObiOI 

0 1 2 3 
2 0 '!'RAO 1Al0 62 TONE 22,50000 
TRANSPORTOL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICA'l'BLO 
R CO AUTOBASCULANTA PE DIST .~ 10 KM. $ 

21 DB20D1 B2 MP 40,00000 
ASFALT TORNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MAN 

CateOt 

4 

L:l0803 -Ol26:7802154 -BETON ASFALTIC CU AGREGAT HARE (B.A.25) 

22 DB20B1 82 MP 36,00000 
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM ASTER MAN 
L:l0803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16) 

23 'l'.RAD1Al0 82 TONE 44,00000 
TRANSPORTOL RUTIER AL MATERIAI.ELOR,SEMIFABIUCATELO 
R CO AOTOBASCOLANTA PE DIST.~ 10 RM. $ 

24 TSA17Cl 82 M CUB 15,60000 
SAP.MAN. GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CO OMID 
.NAT. FARA SPlUJ.LAT .<1M,ADINC.<2,5M,T .F .TARE 

25 CA01Al 82 M CUB 
TURN.ARE SETON SIMPLO IN FONDATII (CONTI'llOB, IZOLATE) 

SI SOCLORI CO VOLOM <3MC 

15,60000 

5=3X4a 6=3X4b 7""3X4c 

L:l0173 -0028:CZ0l05Cl -PREPARAR.E BETON Bl50,CU AGREGATE GR1:LE,GRANCILATIA<31MM,CIM.ENT MJO IN INST. CENTRALIZATE 

26 W2A14B 99 BUCATA 31,20000 
STILP PT.ILOMINAT PUBLIC DIN SETON >SM INALTIME, M 
ONTAT CU AOTOMACARA IN FONDATIE TORNATA 

27 0909090 BOCA.TI 39,00000 
STALP HETALIC H=6M 
28 W2F11Al 82 BUCATI 39,00000 
CUTIE DE DERIVATIE PENTRO ILOMINATOL PUBLIC, MONTA 
TA PE STALP PENTRU ALIM.SOBTERANA INTRARE-IESIRE 

29 #156134 BUCATA 39,00000 
CUTIE PROTECTIE IN STALP 
30 W2F01D01 82 BOCA.TA 39,00000 
MONTARE CORP DE ILDM.PUBL.COMPL.ECBIP.TIP LED 
31 *156840 BUCATA 39,00000 
LAMPI CO LED 45ff 

~ ·Sistem informatlc prolectat de SofteH Plus srt. Tel:323.78.37 

8=3 X4d 9=3X4 

$ 
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FormularF3 ExecuJant ObiectivSIO ObiOI 
0 1 2 3 

32 EC03Al 82 M 320,00000 
CABLU ENERGIE MONTAT CO SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D 
IBLUlU METAL COtlD.< 10 MMP. 

33 4801892 
CABLU ENERGIE CYY: 

8 

M 
0,6/ lr.<V 3X l,S 

320,00000 
U S.877 

34 W2Fl3K01 82 BUCATA 39,00000 
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILOM.INCL.COND.INTERlOR CU 

l B!ll\TE ST.METAL MONT.CO TELBSCOP MONTAT 

35 #155756 BUCA'l'A 
CONSOLA SUSTINERE CORP ILUMINAT l.SM 

39,00000 

36 W2El 7B 99 Etl'CATA 
PONCT APRINOERB MANUALA/AUTOMATA A ILUl~IN.PUBLIC M 
ONTATA IN CUTIB OE DISTRIB. CD CO INTRERUP. 60A 

3,00000 

37 6312192 BUCATA 1,00000 
TABLOU PT.APRINDERE ILUM PUBLIC IN CASCADA 3 DIREC 
T:II 

38 #155020 BUCATA 2,00000 
COTIE DE DISTRIBUTIE CU 2 CIRCUIT& 
39 W2J02A 9!> BUCATA 1,00000 
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.SUBTERANE-CAB 
LU NOU- IN VEOEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN ~NCT. 

4 0 W2J03A 99 BUCATA 4,00000 
VERIFICAREA PRIZELOR DE P.l\MINT 
41 W2J04A 99 BUCATA 3,00000 
VERIFICAREA SI INCERCAREA TABLOORILOR,FIRIOELOR DE 

DISTRIB.,COl'IILOR OE DISTRIB. 

42 TRA01A10 ez TONE 
TRANSPORTot lUJTIER AL MATERlAliELOR,SEMIFABRICATELO 
R CU AOTOBASCUI.ANTA PE DIST.~ 10 KM. $ 

Cheltuieli directe 
Alte eheltuieli direete 

Contr. asig. ptr. munca 

TOTAL CHELT. D:IRECTE 

Cheltuieli indirecte Io 

8,00000 

% x To 

CateOI 

4 

% 

Profit Po = % x (To+Io) 

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 

' ,;:.:;>( Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Te/:32.3.18.31 

5=3X4a 6=3X4b 7=3X4c 8=3X4d 9=3X4 
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FormularF3 Execurant Obiecti'rSIO ObiOI CateOl 

0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b 7=3X4c 8:::::3X4d 9=3X4 

OFERTANT 

~ Sistem inform11tic pioiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.31 Pag.s .. 



PERSOANA JURIDICA ACIDZITOARE (INVESTITOR) Formularul C6 
Lucrarea.510 lluminat Muoicipiul Sacele 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 
Nr. Cod U/M Consum-urile Pretul umtar Valoarea Furnizorul Greutatea 
crt. Oenumire material cf. proiect (exclusiv TVA) (tone) 

O 1 2 3 4 5 =3 X4 6 7 
1 #155020 BUCATA 2,000 

CUTIE DE DISTRIBUTIE CU 2 CIRCOITE 

2 1155756 BUCATA 39, 000 

CONSOLA SUSTINERE CORP ILUMINAT l.5M 

3 1156134 BUCATA 39, 000 

CUTIE PROTECTIE IN STALP 

4 #156840 EUCATA 39 I DOO 

LAMPI CU LED 45W 

5 #CVD063 M 200 I 000 

TUB PVC 63MM 

6 0909090 BUCATI 39, 000 

STALP METALIC H=6M 

7 2100397 KG 4340,044 

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC S 1500 

B 2100933 M CUB 9,200 

9 

SETON DE CIMENT 

2200288 M CUB 

B 100 -BC7,5 STAS 3622 

4,418 

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM 

10 2200317 M CUB 5,582 

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM 

11 2200393 M CUB 13I110 

BALAST NESPAI.J\T DE RIU 0-70 MM 

12 2200513 M CUB 8, 124 

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 

13 2200525 M CUB 138, 600 

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIO SI LACURI 0,0-7,0 MM 

14 2200642 M CUB 3, 821 

NISIP SORTAT SPALAT DE RIO SI LACURI 3,0-7,0 MM 

~ Sisteminf~tlc proiectat de SofteH Plus srl~ Te/:323. 78.37 

r 
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&ecutanr ObiectivS10 
0 1 2 3 

15 3505920 M 30,600 

TEAVA NEFILETATA DE OTEL ZINCAT D 2 1/2." 

16 3701413 KG 1810,000 
BANDA DIN O'l'EL ZINCAT 4 OX4 MM 

17 4801892 M 320, 000 

18 

19 

CABLU ENERGIE CYY 

4806830 M 

CABLU ENERGIE ACYABY 

4806957 M 

0,6/ lKV 3X 1,5 

1750,000 
0.6/ ll<V 4X 16 

50,000 

4 

u $.8778 

u s 8778 

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ lKV 3X 35 + 16 MS 8778 

Formularul C6 
S=3X4 6 7 

20 5819963 BUCATA 39, 000 1 

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 
21 5904512 M CUB 0, 154 

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A 

22 6100022 KG 0 I 585 

MINIUM OE PLUMB TIP NS STAS 429-67 

23 6200303 KG 4 I 830 

HUILA SCOP.ENER. MIXTA GRAN. 0- 80 MM S 1931 

24 6200535 LITRU 0, 390 

BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 s 45 
25 6200755 LITRU 0,780 

PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 

26 6202612 KG 0,975 
UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL UlOO CA 4 s 562 

27 6202806 M COB 41,920 

APA INDUSTRIALA !?T.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE 

28 6202819 M CUB 4,469 

APA INDUSTRIALA Pl?.NTRU MORTARE SI Bl:irOANE DELA RETEA 

29 6312192 BUCATA l,000 
TABLOU PT. APRINDERE !LUM PUBLIC IN CASCADA 3 DIRECT!! 

30 6619619 M 1,834 
FURTON PT .AER COMPRIMAT TIP .A PN=lO DN ~2SMM 511354 

31 6716953 KG 66,000 

BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DI N PVC 250 MM LATIME 

~ .Slstem infonnatlc proiectat de SofteH Plus srl. Te/:323.78..37 P~g . 2 
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Eucld/Drl OblecttvSlO 
0 1 ·· 2 3 

32 6719926 KG 66,000 

BANDA AVERTIZOARE NEINSCRI!?T. DIN PVC 250 MM LATIHE 

33 7306661 KG 0 I 975 

BUMBAC DE STERS S 2091 

34 7308164 KG 0,154 

CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 

35 7802153 TONE 3,456 

BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16) 

36 7802154 TONE 5,760 

BETON ASFALTIC CU AGREGAT MARE (B.A.25) 

37 8000277 % 

MATERIAL MARUNT 

--;:::>j Sistem informatic proiectat de SofteH Plus $ii.' Tef:323.78.J7 

Formularul C6 
4 5=3X4 6 7 

Total M: 

OFERTANT 
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) Formularul C7 
LucrareaSlO lluminat Munidpiul Sacele 

LISTA CUPRINZANO CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU 
Nr. Cod Denum1rea mesene1 Consumun (om/ore) Tariful med1u Valoarea Procentul 
crt. cu manopera directa (exclusiv TVA) romani 

0 1 2 3 4=2X3 S 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

2 5 

26 

001011 2 ASFALTATOR 12 

0010122 ASFALTATOR 22 

0010132 ASFALTATOR 32 

0010142 ASFALTATOR 42 

0010212 BETONIST 12 

0010222 BETONIST 22 

0010411 CONSTRUCTOR CAI FERATE 11 
0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21 

0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12 
0011522 IJ.ilSTALATOR ELECTRICIAN 22 

0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32 

0011542 INSTAI.ATOR ELECTRICIAN 42 

0011552 I NSTALATOR ELECTRICIAN 52 

0012811 PAVATOR 11 

001282 1 PAVATOR 21 

0 019621 SAPATOR 21 

0019921 MUNCITOR DESERV. CTI! MONTJ. 21 

0019931 MUNCITOR DESERV. CTI I MONTJ . 31 
0020110 ELECTRICIAN LINII EL. AER 
0020119 ELECTRICIAN LINII EL. AER 
0020121 ELECTRICIAN LINII EL.AER 

0020129 ELECTRICIAN LINII EL.AER 
00201 3 0 ELECTRICIAN LINI I EL.AER 
0020131 ELECTRICIAN LINII EL .AER 

0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 
0020141 ELECTRICIAN LINI I EL .AER 

1 

lB 

21 

2B 

3 

31 

4 

41 
27 002015 1 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51 
28 0020210 ELECTRICI AN CABLE SUBT. 1 

29 0020219 ELECTRICIAN CABLE SUBT. lB 

30 0020220 ELECTRICI AN CABLE SOBT. 2 

~ Sistem infonnatic proiectat de SotteH Plus srl. Te/:323.78.31 

19 , 49000 

19,49000 

14,20990 
14,20990 
8,82460 

5,46000 
32,00000 

0,93600 
71,3996 0 

21,19960 

B,80000 
29,60000 

2,60000 

2,56550 
1,12180 

968,74000 

240,92400 

67,32000 

662,70000 

24,96000 

8,50200 

17,90100 

112,1520 0 

24,96000 

7,20000 
8,50200 

30,0300 0 
73,92000 
46,80000 

216,00000 

Pag. I 



Exeeultmf ObiecttrSlO Formularul C7 
0 1 2 3 4=2X3 5 

31 0020232 ELECTRICI AN CABLE SUBT. 32 233,37600 

32 0020240 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 4 6,54000 

33 0020250 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5 1,63000 

34 0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22 2378,64000 

35 0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32 0,00240 

36 0040432 MINER IN SUBTERAN 32 168,00000 

37 0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21 95,04000 

38 19 ELECTRICI AN 34 , 80000 
Total m: 5580,54630 

Lucrarea se incadreaza in grupa: 

OFERTAN'r 

• ~ .Sistem informatic proiecmt de SofteH PIUs !S/1. -TeJ:323.78.37 .. Pag. 2 · 



PERSOANA JURIDIC.A ACIDZITOARE (INVESTITOR) Formularul C8 
L11crarea:SIO lluminat Municipiul Sac:ele 

LISTA CUPRINZANO CONSUMURILE OE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTll 
Nr. COd Oenumirea utilaJului de constructi1 Consumunle Tariful orar Valoarea 
crt. (ore functionare) (exclusiv TVA) 

0 1 2 3 4=2X3 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

A0002B01 CIOCAN PNEUMATIC {EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG 
E 0003006 GRUP TERMIC OE SUDURA 28-351@ 

T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 1 7 SCP 

T 0003553 BULOOZER PE SENILE 65- 80 CP 

A 0003710 CENTRALA DE BETON {SEMIAUTOMATIZATA) 21-40MC/H 
E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.SETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW 

T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI{VALTURI),R8-l4;DE 14TF 
T 0004806 AUTOLAB.TIP-LM3 PT.VERIF.CENTRALE SI ST.ELECT, PE AUTO ST 
T' 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZIT!V OE STROPIRE CU M.A. J. 5-ST 
T 0005703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL- 157 9T 
T 0006751 AUTOMACARA 5TFL__H.MAX=6, SM, DES.~~, SM 

Total U: 

. --..;::::i/j .Sistem.inforrnatic proiectat de SofteH Plus srt. Tel:32:J.78.Yl· 

187,18000 

l,20000 

0,48000 

0,22010 

0,67620 

7,80000 

1,53000 

0,74000 

0,23000 

34,12500 
18 , 40800 

252,58930 

OFERTANT 
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PERSOANA JURIDICA ACHJZITOARE (INVESTITOR) Formularul C9 

Nr. 
crt. 

0 

Lucrarea: SIO Ilumioat Munidpiul Sacele 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE 
Elemente rezuttate din analiza Tariful 

lucrarilor ce urmeaza sa fie executate unitar I UM 
Tipul de transport U/M Cantitatea Tone Km Ore de Tariful Valoarea 

aferenta UM transportate parcursi functionare unitar It x km (exclusiv TVA) 
1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 

1. Transport auto din artico1e de 1ucrari 
5 TRA01A25P (Ob./Categ. 01/01) TONE 211,20000 211 ,20000 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULOI SAO MOLOZOLUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 

18 TRA01A1 OP (Ob. /Ca teg . 01/01) TONE 25,00000 25,00000 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ 

20 TRAOlA10 (Ob . /Categ . 01/0 l) TONE 22,50000 22,50000 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SE11IFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM . $ 

23 TRAOlAlO {Ob . /Categ. 01/01) TONE 44,00000 44,00000 
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.~ 10 KM. $ 

42 TRA01A10 (Ob. /Categ. 01/01) TONE 8,00000 8,00000 
TRANSPORTUL RUT!ER AL HATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AO'l'OBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 

Total b:ansport auto din artico1e de lucrari 310,70000 
Totalt: 310,70000 

OFERTANT 
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Formular Fl 
OBIECTIV: StO Jlumioat Municipiul Sacele 

Nr. Nr.cap./ 
crt. subcap 

deviz 
peobiect 

-0 -

6 4 
6.1 01 

Denumlrea capitolelor 
de cheltuieli 

1 
lnvestitia (lucrarea) de baza 

Ext. Cartier Camping _.Apa Rece 
TOTAL grupa 6 
TOTAL valoare (exclusiv TV A) 
Taxa pe valoarea adaugata 
TOTAL valoare (inclusiv TV A) 

, 1 ~ i ~. Sistem ihformatic proiectat de SofteH Prus srl. Te/:323.·TB.37 

CENTRALIZA TORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

Valoarea, cheltulelilor I obiect 
exclusiv TV A 

l'Oll 

2 

334.996,10 
334.996,10 

334.996,10 
63.649,26 

398.645,36 

3 

334.996,10 
334.996,10 

334 •• ,10 

OE'ERTANT 

din careC+ M 

rou 

4 

334.996,10 
334.996,10 
334.996,10 

63.649,26 
398.645,36 

5 

334.996,10 
334.996,10 

334.996,10 

..... : ·O~ta listarii zs. 05. 2020 Pag. l 



FormularF3 
OBIECTIV: S10 llumioat Municipiul Sacele 

Obiedul: 01 Ext. Cartier Oamping Apa Rece 
Categoria de lucrari: 01 Deviz lucrare 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Extcutant= Obiecti,SIO ObiOl CateOl 1 roa I 
Nr. Capitolul de lucrari 0. M. Can6tatea Pretul unitar Materiaie Manopera UtiiaJ Transport TOAL 
crt. S1mbOI m materiale 

Denumire resursa b manopera 
Observatll c utilaj 
Corectii transport 
Liste anexe Totalta+b+c+d 

SECTJUNE TEHNICA 
0 1 2 3 

1 TSA16C4 82 M COB 628,00000 

SAP.MAN.IN TltANSEE eT .CABL.EL.IN PAM.CO UMID .NAT.C 
U SPRIJ.CO OBST.LAT.<it'l,ADINC.<l,5M,T.TARB 

2 W2H04A 99 M CUB 132,00000 

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR 
LA LOCRARI IN PROFIL NETIPIZAT 

3 TSD18C1 82 M CUB 396,00000 

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LI NII 

ELECTR.DE INALTA TENS.CO PAM.DIN TEREN TARE 

4 TRI1AA02C2 82 TONE 211,20000 

INCARCAREA MATERIALELOR, GROPA A-GRELE IN BULGARI,P 
RIN ARONCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 $ 

· · ~ .• Sisteminformatic proiectat de SofteH Pfus srl. T¢:3Z3.7B.37 

4 
0,00 

103,36 
0,00 
0,00 

103,36 
63,00 
13,80 
0,00 
o.oo 

76,80 
0,20 

24,80 
0,00 
0,00 

25,00 

0,00 
9,00 
0,00 
0,00 
9,00 

SECTIUNE FINANCIARA 
S=3X4a 6=3X4b 7=3X4c 8=3X4d 9=3X4 

0,00 
54.574,08 

0,00 
0,00 

54.574,08 
8.316,00 

1.821,60 
0,00 

0,00 
10.137,60 

79,20 
9.820,80 

0,00 
0,00 

9.900,00 
0,00 

1.900,80 
0,00 

0,00 
1.900,80 

- .1.·., Data l!s~rii .15._ os. 2()?0 P~g.1 
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Formwar F3 EzecirJiJlft ObiecllrS10 OblOI ~01 ! roa I 
0 1 l 3 4 5,,,.3 X4a 6= 3 X4b 7=3X4c 8=3X4d 9=3X4 

5 TRA01A2SP 82 TONE 211,20000 0,00 0,00 
0,00 0,04 

TR1\NSPORTOL ROTIBR AL PAMINTOLOI SAO MOLOZOLUI CO 0,00 0,00 

AOTOBASCOLANTA DIST. =25 RM $ 10.00 2.112.00 
10,00 2.112,04 

6 W2I04A 99 KG 1750,00000 5,95 10.409,44 
10,80 18.900,00 

MONT~ ELECTROD ORIZOHTAL DIN PLATBANOA Zil'iCATA 4 0,00 0,00 
OX4 PT. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL 000 0,00 

16,75 29.309,44 
7 W21:03XA1 93 BU CATA 4,00000 0,00 0,00 

261,00 1.044,00 
RBALI:ZARE PRIZA l>E l'AMANT 0,00 0,00 

_Mg_ 0,00 
261 ,00 1.044,00 

g W2IOSB 99 M 30,00000 18,58 557,39 
32,70 981,00 

MONTARE ELECTROO VERTICAL DIN TEAVA OTEL ZINCAT 2 2,00 60,00 
1/2" PT. PRIZA DB PAMINT IN TB.REN TARE 000 0,00 

53,28 1.598,39 

9 W2H05A 99 MP 330,00000 4,00 1.320,00 
1,20 396,00 

BANDA PVC l'T. PROTEJAREA CABLELOR IN PROFIL NETIPI 0,00 0,00 

ZAT 000 0,00 
5,20 1.716,00 

10 W2G01B 99 M 1800,00000 0,00 0,00 
3,60 6.480,00 

CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL lKV,POZAT IN SANT PAT NIS 0,00 0,00 
IP CU TRACT .MAN, SECT.JX25+l6-3X50+25MMP,FARA OBST. 0 00 0,00 

3,60 6.480,00 

11 4806830 M 1750,00000 8,50 14.875,00 
0,00 0,00 

CABLU ENERGIB AC'lABY 0,6/ 1KV 4X 16 u s 87 0,00 0,00 
78 0 00 0,00 

8,50 14.875,00 

:;>I( . Sistem.infonnaUc proiectat do SofteH Prus srf. Te/:323. 78.37 ... ... D~ta listarii 15. 05. 2020 Pag._ 2 .... .. .... .... 



FormularF3 ~CUIJJJlt ObieclivSlO ObiOI CatcOI ( roa I 
G 

0 1 2 3 4 S=3X4a 6=3X4b 7=3X4c 8=3 X4d 9=3X4 
12 4806957 M 50,00000 9,00 450,00 

0,00 0,00 
CABLU ENERGIE AC"D'.BY 0,6{ lK\1 JX 35 + 16 M S 87 0,00 0,00 
78 000 0,00 

9,00 450,00 
13 EA01A 82 M 200,00000 0,00 0,00 

5,40 1.080,00 
POZARE TOB 0£ PROTECTIE PVC PROFIL SANT CO°C'IUN 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5,40 1.080,00 

14 tcvD063 M 200,00000 5,00 1.000,00 
0,00 0,00 

TOB PVC 63!1M 0,00 0,00 
0,00 0,00 
5,00 1.000,00 

15 W3KOSA02 82 M 40,00000 57,50 2.300,00 
217,60 8.703,98 

SOBTRAVERSAllE PROFIL 'l' lXllO PVC G 0,00 0,00 
__MQ. 0,00 
275,10 11.003,98 

16 H1003Al 82 M CUB 14,00000 0,63 8,83 
240,00 3.360,00 

SPARGERI BET.VOL .MICI <0,25MC IN ACELASI PERIM.IN 66,85 935,90 
GAL .CU MIJLOACE MECANIC .BST.SIMPLE 000 0,00 

307,48 4.304,73 
17 OG-OSAl 82 MP 76,00000 o.oo 0,00 

54,00 4.104,00 
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA JCM GROS FORMATS. DIN 0,00 0,00 
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASPALTICE 000 0,00 

54,00 4.104,00 
18 TRA01.A10P 82 TONE 25,00000 0,00 o.oo 

0,00 0,01 
TRANSPORTOL RUTIER AL PAMINTULOI SAU MOLOZOLOI CO 0,00 0,00 
AOTOBASCOLANTA DIST.~10 KM $ 7000 1.750,00 

70,00 1.750,01 

...; ' .. , '·, :..;;>( Sist.em.infonnafic proiectat do SofteH Plus sr1. Te/:323.78.37 . ....... io.:, .••• • Data listarii .l.5. os. 202.0 Pag.J ~ r 



FormularF3 &ecu/altl Obl4ctirS\0 ObiOI CateOI [ron J 
0 1 2 3 4 S-JX4a 6-3 X4b 7 =3 X 4c 8=3X4d 9=3X4 

19 DA06Bl 82 M CUB 10,00000 79,12 791,24 
7,37 73,75 

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CO FtJNC REZIST FILTRANT 20,52 205,15 
IZOLAT llRISIRE SI ANTICAP CO ASTER MEC BALAST 000 0,00 

107,01 1.070,14 
20 TRAOlAlO 82 TONE 22,50000 0,00 0,00 

0,00 0,00 
TRANSPORTUL ROT!ER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00 
R CO AOTOBASCOLANTA PE DIST .• 10 KM. $ 120.00 2.700,00 

120,00 2.700,00 
21 DB20Cl s2 MP 40,00000 57,72 2.308,80 

21 ,08 843,24 
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM AS'fER MAii 0,00 0,00 

000 0,00 
78,80 3.152,04 

L:1080J -0126: 7802154 - BETOl\1 ASFALTIC CU AG.REGAT MARE (B, A. 25) 

22 DB20Bl 82 MP 36,00000 24,12 868,32 
14,02 504,76 

ASPALT TURNAT PE PART CAROS GR.OS 4 CM ASTER MAN 0,00 0,00 
0,00 0,00 

38,14 1.373,08 
L:l0803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B. A. l 6' 

23 TRA01A10 82 TONE 44,00000 0,00 0,00 
0,00 0,00 

TRANSPORTOL ROTIER AL HATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00 
R CO AUTOBASCOLANTA PE DIST. g 10 KM. $ 120.00 5.280,00 

120,00 5.280,00 
24 TSA17Cl 82 M COB 15,60000 0,00 0,00 

109,00 1.700,40 
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CO UM!D 0,00 0,00 
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<lM,ADINC.<2,SM,T.F.TARE 000 0,00 

109,00 1.700,40 
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FormularF3 EucuJant ObieclivSIO ObiOI CateOI .. __ I roa.] 

0 1 2 3 4 S=JX4a 6=3X4b 7=3X4c 8=3X4d 9 = 3X4 
25 CAOlAl 82 M CUB 

TORlllARE BETON SIMPLrr IN FONDATII(CONTINOE,IZOLATE) 
SI SOCLORI CU VOLUM <3MC 

15,60000 223,50 
65,31 
10,70 
0,00 

299,51 

3.486,63 
1.018,89 

166,84 

L:10173 -0028 :CZ0105Cl -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANIJLATIA<3111N,CIMENT 1'!30 IN INST.CENTRALIZATE $ 

26 W2A14B 99 BUCATA 31,20000 0,00 0,00 

STI LP PT.ILOMINAT PUBLIC DIN BETON >5M INALTIME, M 
ONTAT CU AOTOMACARA IN l.'UNDATIE TORNATA 

27 0909090 BUCATI 39,00000 

STALP METALIC H=6M 

28 W2F11A1 92 BUCATI 39,00000 

CUTIE DE DERIVATIE PENTRU ILOMINATDL PUBLIC, MONTA 
TA PE STALP PENTRO ALIM.SOBTE~A INTRARE-IESIRE 

29 4156134 BUCATA 39,00000 

CUTIE PROTECTIE IN STALP 

30 W2F01D01 82 BUCATA 39,00000 

MONTARE CORP DE ILUM.PUBL .COMPL.BCHIP.TIP LED 

31 #156040 BUCATA 39,00000 

Ll\MPI CO LED 4SW 

. ~ ·Sistem infonnatic proiecrat de SofteH Plus srl. Tel:323.7B.37 

79,80 
88,50 
0,00 

168,30 
850,00 

0,00 
0,00 
0,00 

850,00 
0,00 

36,00 
0,00 
0,00 

36,00 
260,00 

0,00 
0,00 
0,00 

280,00 

0,00 
48,87 
60,00 

0,00 
108,87 

1100,00 
0,00 
0,00 
o.oo 

1100,00 

33.150,00 

0,00 

10.920,00 

0,00 

42.900,00 

2.489,76 
2.761,20 

0,00 
0,00 

1.404,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.905,93 
2.340,00 

0,00 
0,00 

Data listarii. 15. os.202q 

0,00 
4.672,37 

0,00 
5.250,96 

0,00 
33.150,00 

0,00 
1.404,00 

0,00 
10.920,00 

0,00 
4.245,93 

0,00 
42.900,00 
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FormularF3 ExeClllllJll ObiecdvSIO ObiOI CueOI I !'GD] 

0 l 2 J 4 5=JX4a 6=JX4b 7=3X4c 8=3X4d 9=3X4 
32 EC03A1 82 M 320,00000 0,00 0,00 

6,45 2.064,00 

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABB PB CONSOLE FIX.CU D 0,00 0,00 

IBLURI METllL COND. < 10 MMP. 000 0,00 
6,45 2.064,00 

33 4801892 M 320,00000 3,20 1.024,00 
0,00 0,00 

CABLO ENERGIE CYY 0 ,6 / lKV 3X 1,5 U S.877 0,00 0,00 

B 000 0,00 
3,20 1.024,00 

34 W2F13R01 82 BUCATA 39,00000 1,71 66,69 
39,48 1.539,72 

PRELUNGIRB PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTBRIOR CU 45,00 1.755,00 
l BRATE ST.METAL MONT.CO TELESCOP MON TAT 000 0,00 

86,19 3.361,41 

35 il557S6 BUCA'l'A 39,00000 145,00 5.655,00 
0,00 0,00 

CONSOLA SOSTINERE CORl' ILOMINAT l.5M 0,00 0,00 
000 0,00 

145,00 5.655,00 

36 W2E17B 99 BUCATA 3,00000 0,00 0,00 
291,60 874,80 

PGNCT APRINDERB M.ANOALA/AOTOMATA A ILOMIN. PUBLIC M 0,00 0,00 
ONTATA IN.COTIE DB DISTRIB. CD CU INTRBROP. 60A 000 0,00 

291,60 874,80 
37 6312192 BU CATA 1,00000 4900,00 4.900,00 

0,00 0,00 
TABLOU PT.APRINDERE ILOM PUBLIC IN CASCAOA 3 DIREC 0,00 0,00 
TII 000 o.oo 

4900,00 4.900,00 

38 *155020 BUCATA 2,00000 3200,00 6.400,00 
0,00 0,00 

COTIE DE DISTRIBUTIE CO 2 CIRCOITE 0,00 0,00 
000 0,00 

3200,00 6.400,00 

.:;ii( .s;stem infonnatic proiect.at de SoffeH Plus srl. Te/:323. 78.37 ····- ' Da~ listarii 15. os. 2020 Pag.6 



Formultlf' F3 Eiecutant OblectMHO Ob/01 CateOI f roal 
0 1 2 3 4 S=3X4a 6=3X4b 7=3X4c 8=3X4d 9=3X4 

39 W2J02A 99 BUCA'l'A 1,00000 0,00 0,00 
48,90 48,90 

VERJ:FlCAREA SI INCERCAREA RETELBI EL.SOBTERANB-cAB 111,00 111,00 
LO NOU- IN VEDEREA RECEPTIBI SI PONBRII IN FONCT. 000 0,00 

159,90 159,90 

40 W2J03A 99 BUCA'l'A 4.00000 0,00 0,00 
54,00 216,00 

VRRIFICAREA PRIZELOR DB PAMINT 0,00 0,00 
0,00 0,00 

54,00 216,00 
41 W2J04A 99 BUCATA 3,00000 0,00 0,00 

65,40 196,20 
VERIFICAREA SI rNCERCAREA TABLOURILOR, FilUDELOll DB 0,00 0,00 

DISTRIB.,COTIILOR DE DISTRIB. 000 0,00 
65,40 196,20 

42 TRA01A10 82 TONE 8,00000 0,00 0,00 
0,00 0,00 

TRANSeORTUL RUTIBR AL MATERI Al.ELOR,SEMIFABRICATELO 0,00 0,00 
R CC AOTOBASCULANTA PE DIST. - 10 KM, $ 120,00 960,00 

120,00 960,00 
Cheituieli direote 151.786,55 128.046,65 8.335,09 12.802,00 300.970,29 
A1te cheltuia1i directe 

Contr. asig. ptr. munca 2,250% 2.881,05 2.881,05 
TOTAL CHELT. DIRECTE 151.786,55 130.927,70 8.335,09 12.802,00 303.851,34 
Che1tuieli indireote Io = 5,000111 x To 15.192,57 
Profit Po"" 5,000% x (To+:Co) 15.952,20 
TOTAL GENERAL pe oategorie Vo = To+Io+Po 334.996,10 

OFERTANT 

~ Sistem inforrnatic proiectat de SoheH Plus srf. Te/:323.78.:n .Data ljs~ii 2.s. os. 2020 i=;iag. 1 



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) Formularul C6 
Lucrarea:SlO Ilumiaat Munidpiul Sacele 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE l ron) 
Nr. Cod U/M Consumurile Pretul umtar Valoarea Furnizorul GreUtatea 
crt. Denumire material cf. oferta (exclusiv lVA) {tone) 

O 1 2 3 4 5=3X4 6 7 
1 1155020 BUCATA 2, 000 3.200,00 6.400,00 0,000 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

CUTIE DE DISTRIBUTIE CU 2 CIRCUITE 

1155756 BUCATA 39,000 
CONSOLA SUSTINERE CORP ILUMINAT 1.5M 

1156134 BUCATA 39,000 
COTIE PROTECTIE IN STALP 

1156840 BUCATA 39,000 
UIMPI CU LED 45W 
iCVD063 M 200,000 
TUB PVC 63MM 

0909090 BUCATI 39,000 
STALP METALIC H=6M 
2100397 KG 4340,044 
CIMENT METALURGIC CU ADAOSORI M 30 VRAC 
2100933 M CUB 9,200 

BETON DE CIMENT 
2200288 M CUB 

B 100 -BC7,5 STAS 3622 

4,418 

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM 

2200317 M CUB 5,582 
PIETRIS CIURUIT SPA.LAT DE MAL 15-30 MM 

2200393 M CUB 13,110 
BALA.ST NESPALAT DE RIU 0-70 MM 

2200513 M CUB 8,124 
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACORI 0,0-3,0 
2200525 M CUB 138,600 
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 
2200642 M CUB 3,821 
NISIP SORTAT SPALAT DE RIO SI LACORI 3, 0- 7 ,0 

1 • • •.· •' , '~ : ~ .Sistem infonnatic proiectat de SoffeH PIU$ ~rl. Te/:323.78.37 

145,00 

280,00 

1.100,00 

5,00 

850,00 

0,50 
s 1500 

250,00 

60,00 

60,00 

60,00 

60,00 

MM 
60,00 

MM 

60,00 
MM 

· :.·.; 

5.655,00 o.ooo 

10.920,00 o.ooo 

42.900,00 0,000 

1.000,00 0,000 

33.150,00 0,000 

2.170,02 4,340 

2.300,00 20,884 

265,12 7,069 

334,94 8,931 

786,60 22,287 

487,47 10,968 

8.316,00 187,110 

229,27 5,158 

Data listarii 15. 05:202Q· ,Pag.1 ,, 
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Exe cur.ant ObieclivS 10 l roo ) 

0 1 2 3 4 5=JX4 6 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3505920 M 30,600 
TEAVA NEFILETATA DE OTEL ZINCAT D 2 1/2" 

3701413 KG 1810~000 

BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM 
4801892 M 

CABLU ENERGIE CYY 

4806830 M 

CABLU ENERGIE ACYABY 

4806957 M 

320,000 

0,6/ lKV 3X 1,5 
1750,000 

0,6/ lKV 4X 16 

50,000 

u $.9778 

u s 8778 

CABLU ENERGIE ACYABY 
5819963 BUCATA 

0,6/ lKV 3X 35 + 16 MS 8778 

39,000 

16,00 

5,50 

3,20 

8,50 

9,00 

0,10 
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 
5904512 M CUB 0, 154 15,00 
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A 

6100022 KG 0 ,585 12,00 
MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67 

6200303 KG 4 , 830 0,40 
HUILA SCOP.ENER. MIXTA GRAN. 0- 80 MM S 1931 

6200535 LITRU 0, 390 5,00 
BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 s 45 
6200755 LITRU 0, 700 4,00 
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 

6202612 KG 0, 97 5 50,00 
UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL UlOO CA 4 s 562 
6202806 M CUB 41,920 2,00 
APA INDUSTRIALA PT. LUCR. DRUMURI-TERASAMENTE IN C ISTBRNE 

6202818 M CUB 4, 469 2,00 
APA INDUSTRIALA PENTRU MORT.A.RE SI BETOANE DELA RETEA 
6312192 BUCATA l, 000 4.900,00 
TABLOU PT.APRINDERE ILUM PUBLIC IN CASCADA 3 DIRECTII 
6619619 M 1, 834 2,00 
FURTON PT.AER COMPRIMAT TIP.A PN=lO ON =25MM 

6716953 KG 66,000 
BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME 

S11354 

10,00 

• ' ' · •. ~ · Sistem.lnformstic proiectat de SotfeH Plus srl. Tel:323.78.37 

489,60 

9.955,00 

1.024,00 

14.875,00 

450,00 

3,90 

2,31 

7,02 

1,93 

1,95 

3,12 

48,75 

83,84 

8,94 

4.900,00 

3,67 

660,00 

Data listarii 15 .. 05.2020, 

Formularul C6 
7 
0,000 

1,810 

0,051 

1.925 

0,070 

0,000 

0,001 

0,000 

0,004 

0,000 

0,001 

0,001 

41,920 

4,469 

0,130 

0.001 

0,066 
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EMCU/.IJlfl Obl«tivSIO [ ron J Formularul C6 
0 1 2 3 4 S-3X4 6 7 

32 6719826 KG 66,000 10,00 660,00 0,066 
BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME 

33 7306661 KG 0,975 2,00 1,95 0,001 
BUMBAC DE STERS s 2091 

34 7308164 KG 0,154 6,00 0,92 0,000 
CARBURA CALCIO TERNICA (CARBID) STAS 102-63 

35 7802153 TONE 3,456 250,00 864,00 0,000 
SETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16) 

36 7802154 TONE 5,760 400,00 2.304,00 0,000 
BETON ASFALTIC CU AGREGAT MARE (B.A.25) 

37 8000277 % 522,23 0,000 
MATERIAL MARUNT 

Total M: 151.786,55 317,269 

OFERTANT 

. . · , .·i~ •. Sistem·informatic proiect.at ~ SofteH Plus stf. Te/:323.TB..37 Data listarii 1~. 05. 2.020 ~~-·3 ,. 
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PERSOANA JURIDICA ACIDZITOARE (INVESTITOR) Formularul C7 
LucrareaSlO lluminat Municipiul Sacele 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURJLE CU MANA DE LUCRU ( rolll) 
Nr. Cod Denum1rea meseriei Consumur1 (om/ore) Tanful med1u Valoarea Procentul 
crt. cu manopera directa (exclusiv TVA) romani 

0 1 2 3 4=2Xl s 
1 0010112 ASFALTATOR 12 19,49000 20,00 389,80 100,00 
2 0010122 ASFALTATOR 22 19,49000 20,00 389,80 100,00 
3 0010132 ASFALTATOR 32 14,20990 20,00 284,20 100,00 
4 0010142 ASFALTATOR 42 14,20990 20,00 284,20 100,00 
5 0010212 BETONIST 12 8,82460 20,00 176,49 100,00 
6 0010222 BETONIST 22 5,46000 20,00 109,20 100,00 
1 0010411 CONSTRUCTOR CAI FERATE 11 32,00000 20,00 640,00 100,00 
8 0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21 0,93600 20,00 18,72 100,00 
9 0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12 71,39960 .30,00 2.141,99 100,00 
10 0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22 21,19960 .30,00 635,99 100,00 
11 0011532 INSTALA.TOR ELECTRICIAN 32 8,80000 30,00 264,00 100,00 
12 0011542 INSTALA.TOR ELECTRICIAN 42 29,60000 30,00 888,00 100,00 
13 0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52 2,60000 30,00 78,00 100,00 
14 0012811 PAVATOR 11 2,56550 20,00 51,31 100,00 
15 0012821 PAVATOR 21 1,12180 20,00 22,44 100,00 
16 0019621 SAPATOR 21 968,74000 20,00 17.374,80 100,00 
17 0019921 MIJNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21 240,92400 20,00 4.818,48 100,00 
18 0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ: 31 67,32000 20,00 1.346,40 100,00 
19 0020110 ELECTRICIAN LINII EL.A.ER 1 662,70000 30,00 19.881,00 100,00 
20 0020119 ELECTRICIAN LINII EL.AER lB 24,96000 30,00 748,80 100,00 
21 0020121 ELECTRICIAN LINII EL.A.BR 21 8,50200 30,00 255,06 100,00 
22 0020129 ELECTRICIAN LINII EL.AER 2B 17,90100 30,00 537,03 100,00 
23 0020130 ELECTRICIAN LINII EL.A.ER 3 112,15200 30,00 3.364,56 100,00 
24 0020131 ELECTRICIAN LINII EL.AER 31 24,96000 30,00 748,80 100,00 
25 0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 4 7,20000 30,00 216,00 100,00 
26 0020141 ELECTRICIAN LINII EL.AER 41 8,50200 30,00 255,06 100,00 
27 0020151 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51 30,03000 30,00 900,90 100,00 
29 0020210 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1 73,92000 ' 30,00 2.217,60 100,00 
29 0020219'ELECTRICIAN CABLE SUBT. lB · 46,80000 .. 30,00 1.404,00 100,00 
30 0020220 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2 216,00000 . 

30,00 6.480,00 100.00 
. . , . . ,:;>ij.. ··Sistem lnformatic proiectat de SofteH Plus srl. T!!f;323.7$.37 
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&ecutont ObiectiYSIO 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 
3B 

0 
0020232 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 
0020240 ELECTRICIAN CABLE SOBT. 
0020250 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 

1 
32 
4 

5 

0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22 

0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32 
0040432 MINER IN SUBTERAN 32 
0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21 

19 ELECTRICIAN 

Lucrarea se incadreaza in grupa: 

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. TeC:323. 78.37· 

{ru11} Formularul C7 
2 3 4=2X3 5 
233,37600 30,00 7.001,28 100,00 

6,54000 30,00 196,20 100,00 
1,63000 30,00 48,90 100,00 

2378, 64000 20,00 47.572,80 100,00 
0,00240 20,00 0,05 100,00 

168 I 00000 20, 00 3.360,00 100, 00 
95,04000 20,00 1.900,80 100,00 
34 80000 30_.00 -- 1.044100 100,00 

Totalm: 5580,54630 22,95 128.046,65 100,00 

llA 

OFER"rAN'l' 
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) Formularul CB 
Luc.rarea:S10 lluminat Municlpiul Sacele 

LISTA CUPRlNZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTll I roQ I 
Nr. Cod Oenumirea utilaJului de eonstructi1 Consumunle Tariful orar Valoarea 
crt. (ore functionare) (exclusiv TVA) 

0 1 2 3 4=2X3 
1 A 0002801 CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG 187 ,18000 5,00 935,90 
2 E 0003006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW 1,20000 50,00 60,00 
3 'r 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 0 ,48000 150,00 72,00 
4 T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP 0,22010 120,00 26,42 
5 A 0003710 CENTRALA DE SETON (SEMIAUTOMATIZATA) 21-40MC/H 0,67620 150,00 101,42 
6 E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT .BETON ACTIONAT ELECTRIC 0, 9-1, 5 KW 7 ,80000 5,00 39,00 
7 T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROl?.CU RULOURI(VALTl.JRI},R8-14;DE 14TF 1,53000 75,00 114,75 
8 T 0004806 AUTOLAB. TIP-LM3 PT. VERIF.CENTRALE SI ST .ELECT, PE AUTO 5T 0 1 14000 150,00 111,00 
9 T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZIT!V OE STROPIRE ClJ M.A.J. 5-ST 0,23000 80,00 18,40 
10 T 0005703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T 34, 12500 120,00 4.095,00 
11 T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6, 5M, DES.MAX~S,SM 18 , 40800 150,00 2.761,20 

Total U: 252,58930 8.335,09 

OFER'l'J\NT 

~ Sistem infonnatic proiectat de SofteH Plus srt. Te/:323.78.37 · O~ta listarii 15.05.2020 Pag. l 



PERSOANA JURIDICA ACIDZITOARE (INVESITfOR) Formularul C9 
Lucrarea: SlO lluminat Municipiul S.cele 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE ( roa I 
Elemente rezultate din analiza Tariful 

lucrarilor ce urmeaza sa fie executate unitar I UM Nr. 
crt Tipul de transport U/M Cantitatea Tone Km Ore de Tariful Valoarea 

aferenta UM transportate parcursi function are unitar It x km (exclusiv TV A) 
0 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 

1. Transport auto din ai:ticole de lucrari 
5 TRA01.A25P (Ob. /Categ. 01/01) TONE 211,20000 211,20000 

TRANSPORTUL RUTIER AL P.AMINTULOI SAO MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM 
18 TRA01Al0P (Ob. /Categ . 01/01) TONE 25,00000 25,00000 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULOI CU AUTOBASCULANTA DIST .=10 KM 
20 TRAOlAlO (Ob./Cateq. 01/01) TONE 22,50000 22,50000 

TRANSPORTUL RIJTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. 
23 '11tA01AlO (Ob. /Categ. 01/01) TONE 44,00000 44,00000 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCOLANTA PE DlST. = 10 KM. 
42 TM.01A10 (Ob. /Categ. 01/01) TONE 6,00000 8,00000 

TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. - 10 KM. 

Tota1 transport auto din artico1e de lucrari 310,70000 
Totalt: 310,70000 

'' -~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Telc323.78.37 

10,00 2.112,00 

$ 

70,00 1.750,00 
$ 

120,00 2.700,00 

$ 

120,00 5.280,00 
$ 

120,00 960,00 
$ 

12.802,00 
12.802,00 

OFER'l'AN"r 
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IN MUNICIPIUL SACELE 

- CARTIER CAMPING APA RECE 

ISEV SOLUTIONS - ing. Radu Contineanu 
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CONSTRUCTll - INSTALATll 

Titlul Proiectului: 

Extindere sistem de iluminat public in municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece 

Numarul Contractului: 
Data: 
Versiunea: 
Statutul Documentului: 
Numar de inregistrare: 
Elaborat de: 

NOT.A: 

67 /16.05 .2017 
lunie 2018 

1.0 
forma finala 

ISEV Solutions s.r.1. 

Valorile utilizate in cuprinsul studiului care vizeaza stadiul infrastructurii existente sau elementele economice pana in anul 
2018 sunt furnizate de catre autoritatea publica locala in temeiul solicitarii de elaborare a documentului prezent. Concluziile 
care au la baza valorile mentionate sunt influentate de corect1tudinea informatiilor furn12ate de autontatea publica. 

2/67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 48, Sector 3, 031092 
Tel/fax: 004-031429441 O Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev.ro 



-------!kJ EV--
0Lur10Ns 

CONSTRUCTll - INSTALATll 

CU PRINS 

1. Date generate ....... .. .... ......................... .. ..... . ...... . ..... ................. .. ... ... . .. . .......... . . . ... . ...... 5 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii ............................... .......... ..... ...... ....... ..................................... ....... 5 
1.2. Ordonatorul principal de cred ite / investitor ......................................................................................... 5 

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar) ............ ... ...... ........... ............. ..................... ............... ............ 5 
1.4. Beneficiarul investitiei .............................................................................................................................. 5 

1.5. Elaboratorul stud iului de fezabilitate ...................................................................................................... 6 

Z. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii . ... .............. ... ........ 6 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia 
actua la, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scena riile I optiunile 
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza ....................... .. .. ..................................................... .. 6 
2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii , legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si 
financiare .......... ................. .............................. ........ .. .................................. .. ........................ ...... ..... ..... .............. 6 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor ............................................................. ........... 8 
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii , inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia 

cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii .............................................................. ....... 9 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ..................................................... 9 

3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii tehnico-economice pentru 

realizarea obiectivului de investitii ... .. ... ...... ...... ..... ..... . ...... ............ .. .. ............ ... . .. ... .... 11 

3 .1. Particularitati a le a mplasamentu lu i .. .............................................. .. ........... ......................................... 12 
3.2. Descrierea din pun ct de vedere tehnic, constructiv, functi onal-arhitectural si t ehnologic ..... .... ..... 14 

3.3. Costurile est imative ale investitiei ..... ................................................................................ ................... 24 
3.4. Studii de specialitate ......................................................................................... .... ...... ........................... 32 

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei ......................................................................................... 32 

4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic pro pus ....... .. ..... .. ..... .. . ........... .. .... ... . ..... ... .. ... 34 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 

scenariulu i de referinta ..... .............................. ..... .................... ................ .. ....................................................... 34 
4.2. Analiza vulnerabi litatilor ca uzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 
climatice, ce pot afecta investitia .................................................................................................................... 35 
4 .3 . Situ atia utilitatilor si an a liza de consum ............................ .... ....... ... .................... .............. ................... 35 

4.4. Sustenabilitatea real izarii obiectivului de investitii .............................................................................. 36 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifi ca dimensionarea obiectivului de investitii ........ ..... 39 
4.6. Ana liza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: flu xul cu mu lat, 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilit atea finan ciara ..... ............................. 39 
4.7. Ana liza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 

actualizata neta, rata interna de rentabi litate si raportul cost -beneficiu sau, dupa caz, analiza cost -
eficacitate ................. ......................................................................................................................................... 41 

4.8. Analiza de senzitivitate ........................................................................................................................... 43 

4.9 . Analiza de riscuri, masuri de preven ire/diminuare a riscurilo r .... .............. .. ...................................... .43 

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat . . .. ...... ... .... .. ... ...... ... ... ............................ 45 

3/67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 48, Sector 3, 031092 
Tel/fax: 004-031 4294410 Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev.ro 



CONSTRUCTll - INSTALATll 

5.1. Comparatia scenariilor/optiun ilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilitatii si riscurilor ..... .. ... .... .... ..... .... .. ... .. ................................ ......... ...... ...... .................. .......... .. .. ........ .4:5 

5 .2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat.. ..... ...... ... ............. .... .. .... ....... .. .... ... .. ............ 46 
5.3. Descrierea scenariulu i optim recomandat pnvind ................... .. .............................................. ....... .... .48 

5.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credit e externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite ............ .49 
S.S. Prin cipalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii .... ............................. ...... .49 
5.6. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurari i tuturor cerintelorfundamentale aplicabile constructiei, 

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ..... ........................ .............................. ... .............. ..... 50 

6. Urbanism, acorduri si avize conforme .. . .... ... .. ...... ....... ....... .............. ..... ........... ... . ......... 51 

7. lmplementarea investitiei ... .. . ........ .............. . .. .......................................................... 52 

7 .1. lnformatii des pre entitatea responsabila cu implementa rea investitiei .. ........... ........... ... ................. 52 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivu lui de investitii (in 
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esa lonarea investitiei pe 
ani 52 
7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare ........ ................ 55 
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale ................. .. ... .. ..... .. ... ...... 63 

8. Conc/uzii si recomandari ...... ........ .. .... .. ... ... .. ....... . ..... .. .. ............................................ 66 

AN EXE 
ANEXA 1 - Situatia existenta si situatia proiectata a sistemului de iluminat public 
ANEXA 2 - DEVIZ GENERAL INVESTITIE 
ANEXA 3 - LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI 
ANEXA 4 - MATRICEA RISCURILOR 
ANEXA S - FISE TEHNICE 

B. Piese desenate 

1. Plan genera l incadrare in zona - POl 

2. Plan situatie existenta - P02 

3. Plan situatie proiectata - P03 

4/67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 4B, Sector 3, 03 1092 
Tel/fax: 004·03 1429441 O Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev.ro 



CONSTRUCTll - INSTALATll 

Studiu de fezabilitate 

1. Date generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

Extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece, 
judetul Brasov 

1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor 

Datele de identificare ale ordonatorului principal de credite al investitiei : 

Denumirea legala completa 
MUNICIPIUL SACELE 

(numele organizatiei): 

Cod de inregistrare fiscala 4317649 

N ationa litatea ROMANA 

Sta tutu I legal lnstitutie de administratie publica 

Adresa oficiala Piata Libertatii nr 17, Sacele, Jude~ul Brasov 
Adresa postala Piata Libertatii nr 17, Sacele, Judetul Brasov 

Nr. telefon: codul tarii + codul 004 0268 276164 
Judetului + numarul 

Nr. fax: codul tarii + codul 
004 0268 273091 

Judetului + numarul 

Situl organizatiei www.munici12iulsacele.ro 

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar) 

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investitiei 

Beneficiarul si titularul investitiei este Municipiul Sacele 
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1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Studiul de ·fezabilitate a fast realizat de firma ISEV SOLUTIONS s.r.I., cu sediul in 
Bucuresti, intrarea Andrei Barseanu, nr 4bis, sector 3. 

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de 
investitii 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat 
in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea 
promovarii obiectivului de investitii si scenariile / optiunile tehnico
economice identificate si propuse spre analiza 

Nu este cazul - nu s-a elaborat un studiu de prefezabi litate sau un plan de investitii 

pe termen lung 

2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri 
relevante, structuri institutionale si financiare 

Tn timpul stapanirii maghiare, satele erau mentionate ca ,,septem villce valacheles" 
(~apte sate romane~ti). Aceste ~apte sate alcatuiesc azi microzona etnografica Sacele care 
reune~te azi patru din aceste vech i sate, ce au devenit mai nou cartiere: Baciu (Bacsfalu), 
Turche~ (Turkos), Cernatu (Csernatfalu), Satulung (Hosszufalu). Este o zona multiculturala, 
unde traditiile romanilor, maghiarilor (ceangai) ~i sa~ ilor se lmpletesc. 

Tn Sacele traie~te una dintre cele doua mari comun itati de mocani din Transilvania, 
cealalta aflandu-se in Marginimea Sibiului . Mocanii reprezinta comunitati pastorale 
autohtone de oieri romani, asociati In trecut cu fenomenul transhumantei. Mocanii din 
zona Bra~ov-Sacele sunt considerati a fi ,,adevaratii" mocani. Prin traditie, ei au practicat 
transhumanta cu turme imense de oi, iar in secolul al XIX-lea, mai ales dupa tratatul de la 

Adrianopole, care le-a lngradit mi~carea , au fast ~i carau~i , conducand garnituri sau 
caravane de marfuri pe mari distante. 

Tn cursul procesului de transhumanta, ce avea loc din Sacele pana in Dobrogea, ei au 
infiintat o localitate cu acela~i nume, in jude\ul Constanta . 

Astfel, prin procesul de transhumanta, mocanii saceleni au constituit un admirabil 
element de unitate ~i coeziune nationala, contribuind la mentinerea raporturilor lntre 
provinciile romane~ti. Tn Sacele se pastreaza ~i astazi obiceiuri ~i sarbatori care reflecta 
stravechi traditii mocane~ti , precum "Santilia" sau "Balul Placintelor" . Ca zona 
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multiculturala, municipiul Sacele se lauda cu 15 biserici: ~apte biserici ortodoxe, din care 

cinci sunt declarate monumente istorice $i dateaza din anii 1781-1819, o biserica romano

catolica, doua biserici reformate $i cinci biserici evanghelice. Aproape de Bra$OV, la 

contactul dintre munte $i $es, exista un grup de $apte sate, a caror lntemeiere se leaga de 

legenda Tarii Barsei, tinut fondat de cavalerii Ordinului teuton. 

Localizare 
Municipiul Sacele (Langendorf, Siebendorfer; Negyfalu varos, Szecselevaro), poarta 

de acces catre masivele Ciuca$ $i Piatra Mare, se afla pe cursul raului Tarlung, parte a 
regiunii istorice Tara Barsei. Este situat In partea de sud-est a judetului, la 15 Km de ora~ul 

Bra!}ov. Este strabatut de DNlA (Bra!}ov - Valenii de Munte - Ploie!}ti) !}i de DNl (Bucure!}ti 

- Bra$ov), principala artera nationala. Municipiul Sacele se lnvecineza cu comuna 
Tarlungeni, Predeal $i Municipiul Bra!}OV. 

lstoric 
Localiatile Baciu, Turches, Cernatu $i Satulung au constituit Inca de mult o unitate 

aparte, din cauza a$ezarii lor apropiate, la poalele masivului muntos Bunloc (1187 m) $i al 
muntelui Highi$ (1058 m) . Cernatu a fost din timpurile vechi localitatea principala, 

re$edinta $i a parohiei romano-catolice, de la cares-au separat, dupa acceptarea reformei 

lutheriene, In 1644 Satulung, in 1808 Baciu $i in 1886 Turches, ca parohii aparte. Zona era 
locuita Inca din antichitate, in urma umor sapaturi arheologice fiind descoperite aici 

a$ezari dacice. Despre Sacele apar documente in anul 1366, cand un act atesta faptul ca 

regele Ungariei, Ludovic de Anjou, daruie$te unui curtean cu drept de mo$tenire 
posesiunile din Tara Barsei aflate intre Timi$ $i Tar lung: Satulung, Cernatu, Baciu si 
Turche!J. Toponimul ,,Sacele" este mentionat pentru prima data intr-o scrisoare a 

voievodului muntean Vlad Ca lugaru l (1482-1495) catre magistratul Bra$ovului. Cei mai 
vechi locuitori ai acestui tinut au fost mocanii saceleni, adica cioban ii locului. Mocanii 
aveau o situa1ie materiala 'inflorito are, d e tin e au mii de oi, cele ~apte sate s a ce le n e fiind 

printre cele mai bogate localitati. Prosperitatea economica condus $i la dezvoltarea vietii 

culturale, in Sacele fiind contruite numeroase biserici $i monumente. De la mocanii 

saceleni s-au pastrat unele obiceiuri si sarbatori precum Santilia $i Balu l Placintelor. Tn 
preajma secoleleor XIII-XIV In zona s-a asezat o populatie maghiara i nsemnata. Etnografia 

maghiarilor, numiti $i ceangai, pastreaza o serie de elemente autohtone stravechi, da r $i 

elemente asimi late in urma convietuirii cu romanii $i Sa$ii. Ora$ul modern Sacele a fost 

construit administrativ In anul 1950, din teritoriul primelor 4 din cele 7 comune sacelene : 

Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tarlungeni, Purcareni, Zizin. 
Sacele a fost declarat municipiu In data de 6 iunie 2000. 
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Sacele este gazduit de 3 cartiere mari de blocuri de locuinte ~i un cartier de v ile. 

Cartier Movilei care este situat lntre centrul municipiului $i varianta ocolitoare 

tronson I a Sacele-lui cu str. Campului . 
Cartierul ~tefan eel Mare situat de asemenea intre centrul municipiului $i varianta 

ocolitoare tronson I ~i II a Sacele-lui cu str. Campului. 
Cartierul Electroprecizia situat lntre varianta ocolitoare tronson II si iesirea spre 

ON lA ~i DJ103B. 

Cartier ANL Bolnoc situat pe partea dreapta la intrarea i n Bra~ov dinspre Predeal. 

Legatura municipiu lui Sacele cu Bra~ovul este asigurata printr-o retea de autobuze 

care efectueaza zilnic 120 de curse dus-lntors. 
Rutier: Accesul rutier, dinspre cele ma i importante centre urbane si puncte de 

frontiera, prin intermediul unor drumuri de mare importanta nationala, se realizeaza 
astfel : 

E60 (Consta nta-U rziceni-Bucuresti-Ploiesti - Predea 1-Sacele-Bra~ov-Cluj N apoca-Oradea ). 
E574 (E70/E79/Craiova-Pitesti-Brasov/Sacele-Bacau/E81) 

ON lA (Bucuresti-Buftea-Ploiesti-Cheia-Sacele/E60) 

Feroviar: Accesul la calea ferata se face prin statia Brasov (situata la cca 16 km), 
situata pe magistrala Bucuresti -Brasov-Cluj Napoca-Oradea sau prin halta Darste (situata la 

cca 6 km), pentru trenuri personale, de pe accea~ i magistrala feroviara 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

Tn prezent serviciul de iluminat public al municipiulu i Sacele este asigurat prin 
operator de iluminat public in conditiile existentei unui Regulament al Serviciului de 

lluminat Public si a unor indicatori de performanta asumati. Lucrarile de reparatii aferente 
sistemului de iluminat public se realizeaza de operator la sesizarile cetatenilor, sesizarile 

ordonatorului de credite sau propriile sesizari. 

Zonele analizate de prezenta documentatie nu detin un sist em de ilum inat public 

desi zona a fest populata cu locu inte definitive. 
Reteaua se afla in functiune insa exista defectari foarte dese ale diverselor elemente 

ale retelei si aparatelor de iluminat precum si deteriora ri avansate ale elementelor de 
sustinere - stalpi si console. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii 
obiectivului de investitii 

lmbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei 

zone a localitatii moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea 
confortului si orientarii in teren, prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea 
activitatii umane in exterior dincolo de /asarea intunericului. 

sunt: 
In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public 

cresterea sentimentului de siguranta; 

contort si orientare sporite; 

diminuarea si descurajarea infractionalitati i favorizate de intuneric; 
aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 

redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii; 

continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui; 
incurajarea produsului comercial si turist ic; 
favorizarea si atragerea investitiilor. 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Real izarea sistemului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte $i 

nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa cum urmeaza: 

• lmbunatatirea calitatii iluminatului public din municipiul Sacele - cartier Camping 
Apa Rece; 

• optimizarea consumului de energie; 

• garantarea permanen\ei In func\ionarea iluminatului public; 

• realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a 
contractului de cooperare ~i un echilibru lntre riscurile ~i beneficiile asumate prin contract 
(structura ~i nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al presta\iei ~i vor fi In 

conformitate cu prevederile legale); 

• administrarea corecta $i eficienta a bunurilor din proprietatea publica $i a banilor 

publici; 

• ridicarea gradului de civilizatie, a confortului $i a calitatii vietii; 

• cre$terea gradului de securitate individuala ~i colectiva In cadrul comunitatilor 
locale, precum ~i a gradului de siguranta a circulatiei rutiere ~i pietonale; 

• sustinerea $i stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 
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• func~ionarea ~i exploatarea In condi~ii de siguranta, rentabilitate ~ i eficienta 
economica a infrastructurii aferente serviciului; 

• nediscriminarea ~i egalitatea tuturor consumatorilor prin as igurarea unui standard 

unitar calitativ ~i uniform raspandit teritorial In comunitate; 

• dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 
• liberul acces la informatii privind aceste servicii publice; 
• transparenta, consultarea ~i antrenarea In decizii a cetatenilor. 

lnfrastructura iluminatului public poate fi utilizata ~i In scopul implementarii 
structurilor pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu rise rid icat pentru 

producerea de infractiuni sau contraventii. In asemenea conditii, prima etapa pentru 
atingerea climatului de siguranta specific unei comunitati europene II reprezinta 
imbunatatirea calitatii iluminatului public. 

In acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impiet eaza 
elementelor de securitate ce activeaza zilnic In comunitate (politie, jandarmerie, agenti de 
securitate ai companiilor private), afectand chiar ~i eficacitatea unei solutii de 
supraveghere video. Din perspectiva securitatii comunitatii, efectul imediat al unui 

iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul disponibil lnsarcinat cu 
activitatea de preventie a faptelor antisociale, fie ele infractionale sau contraventionale. 
lluminatul public poate conduce a~adar la cre~terea gradului de monitorizare activa sau 
pasiva a spatiilor publice din cadrul comunitatii, ajutand la prevenirea ~i combaterea 
infractiunilor si criminalitatii, sporind eficienta interventiilor operative in cazul unor 
amenintari la adresa integritatii persoanelor sau a bunurilor proprietate publica sau 
privata . 

Numarul de infractiuni de furt, de ta lharie, de distrugere, de loviri ~i alte violente 
cre~te In cadrul acelor comunitati care nu beneficiaza de un iluminat corespunzator pe 
timpul noptii, astfel incat fenomenele antisociale sa fie descurajate. Administrarea 
eficienta a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru cre~terea gradului de securitate de 
la nivelul comunitatii locale, impunandu-se ca resursele investite sa fie In acord cu gradul 
de uzura al sistemului, iar extinderea sistemului sa fie proportionala cu evolutia ariei ce 

include spatiilor publice pe care trebuie sa le deserveasca . 
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3. ldenti[icarea, propunerea si prezentarea a m1mmum doua scenarii 
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii 

a) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi 
atinse, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii 

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si transmisia 
luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior, cuprinzand toate 
piesele necesare pentru fixarea si protejarea lampilor si eventual circuitele auxiliare 
impreuna cu dispozitivele de conectare la reteaua de alimentare. 

Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare 
in realizarea unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct parametrii 
luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor 
ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. Datorita performantelor luminotehnice 

si a costului redus in exploatare, aparatele de iluminat cu LED sunt recomandate pentru 

cartierul Camping Apa Rece - municipiul Sacele. 

Variante propuse 
Optiunile principale ale investitiei depind de: 

• tipul sursei de iluminat folosite: 
surse cu vapori de sodiu la inalta presiune 
surse formate de diode emitente de lumina, LED 

• stalpi de iluminat utilizati : 
stalpi metalici noi 
stalpi de beton noi 
stalpi existenti 

• sistem de comanda si control iluminat public: 
fir pilot cu comanda in cascada 

- telegestiune 
ceas progra mator I fotocelula 

• retea de alimentare : 
cablu subteran armat din aluminiu 
cablu subteran armat din cupru 
cablu aerian 

11 /67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 48, Sector 3, 031092 
TeVfax: 004-0314294410 Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev.ro 



-----oi)L_J EV--
0Lur10Ns 

CONSTRUCTll - INSTALATll 

Tinand cont de recomandarile europene precum si de HG 525/1996 

modificata prin HG490/2011 ce prevad ca retelele noi de iluminat public sa fie realizate in 
retele subterane in mediul urban variantele analizate au avut in vedere realizarea unui 
sistem de iluminat nou conform cu cerintele actuale . 

Dintre variantele posibile am ales 2 spre analiza: 

Varianta 1: Extinderea sistemului de iluminat campus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Varianta 2: Extinderea sistemului de iluminat campus din retele de alimentare 

subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu 
la inalta presiune. 

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de extindere a sistemului de iluminat 
public in cartier Camping Apa Rece - municipiul Sacele si cerintele legislatiei in vigoare au 
condus la selectarea urmatoarelor scenarii tehnico-economice : 

Scenariul 1: Extinderea sistemulu i de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, sta lpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Scenariul 2: Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori de sodiu 
la inalta presiune. 

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiaru lui exprimate prin tema 
de proiectare, impunerile legislatiei privitoare la modalitatile de realizare a investitiei 
precum si solutiile de efici enta energetica. 

3.1. Particularitati ale amplasamentului 

Cele doua scenarii analizate nu se diferentiaza din punctul de vedere al 
amplasamentului. Datele prezentate in continuare se refera la ambele scenarii analizate. 

a) Zona si amplasamentul 

Zona: Municipiul Sacele, judetul Brasov 
Amplasament: cartier Camping Apa Rece, municipiul Sacele, jud etul Brasov 
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b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile este in administratia municipiului 
Sacele, jud. Brasov. Executarea investitiei de realizare a sistemului de iluminat public se 

realizeaza pe terenuri apartinand domeniului public, situat in intravilan. 

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 
intravilan/extravilan 

Zonele studiate se afla in administrarea municipiului Sacele, suprafata totala este de 
745 m2, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata ocupata de 
reteaua de alimentare subterana, caminele de tragere side fundatiile stalpilor. 

d) Studii de teren 

studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste 
cu repere in sistem de referinta national STEREO 70; 

Se vor realiza la faza de proiectare, in functie de zonele de interes. 

studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari; 
Se vor realiza la faza de proiectare, in functie de zonele de interes. 

e) alte studii de specialitate necesare, dupa caz; 

Nu este cazul 

f) Surse de poluare existente in zona 

lmpactul asupra mediului este mic, fiind de notat doar urmatoarele aspecte: 
Exista o risipa de energie electrica ce se poate masura si in poluare prin consum de 

combustibili fosili sau care s-ar putea redirectiona catre alti consumatori noi; 
Sursele de lumina (becurile) actuale contin elemente nocive (in special Hg si Pb) care 

trebuie gestionate corespunzator; 
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Aspectul diurn neingrijit si prezenta cablurilor in campul vizual produc intr-o oarecare 

masura un discomfort 

Proiectul nu genereaza deversari de substante chimice sau materiale poluante 

pentru sol, ape si aer. 

g) Date climatice si particularitati de relief 

Conditiile climatice side relief ale zonei au o influenta foarte mica asupra scenariilor de 
realizare a investitiei. 

h) Existenta unor elemente fizice ce pot impiedica realizarea investitiei 

In prezent in municipiul Sacele, cartier Camping Apa Rece - zona analizata - nu 

exista un sistem de iluminat public. 
Amplasarea sistemului nou creat se va face in vecinatatea cailor de circulatie rutiere 

si pietonale. 
In principial posibilitatea de a exista interferente cu retele edilitare existente sau 

monumente istorice I de arhitectura sau situri arheologice este minima . 
Pentru evitarea acestor interferente beneficiarul va solicita avize de principiu privind 

realizarea investitiei tuturor detinatorilor de utilitati, mediu, precum si alte avize necesare. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional
arhitectural si tehnologic 

Solutia aleasa consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui numar de 
39 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor elemente: 

Stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; inaltimea 
utila a stalpu lui este de Gm si va fi montat in fundatie turnata din beton - tip pahar. 

Confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de ilumin at (simple sau duble) 
Aparatul de iluminat tip LED . 
Cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY) 
Prize de pamant 

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailo r de circulatie, sistemul trebuie 

sa satisfaca parametrii luminotehnici in conformitate cu standardul SR-EN 13201/ 2016. 
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Din punct de vedere energetic, sistemul se alimenteaza din reteaua de distributie locala 
pri n posturile de t ransforma re din zona. 

Lucrarile de realizare a iluminatului public presupun urmatoarele: 

- pozarea de stalpi metalici noi de iluminat pentru modernizarea si extinderea 
sistemului de iluminat inclusiv ansamblu l aparat de iluminat cu LED, consola si coloana de 
alimentare 

3.2.1. SCENARIUL 1 Extinderea sistemului de iluminat campus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Solutia presupune : 

lnvest itia este fo rmat a din 39 puncte luminoase care au in campanenta: 

1.80 km de retea de drumuri publice iluminate; 

39 sta lpi meta lici pent ru iluminat cu suporti metalici aferenti; 
39 a pa rate de iluminat cu surse LED; 

Aparatele de iluminat var f i echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege In urma 

efectua rii ca lculelor luminotehnice pentru fiecare tronson de strada . 

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE 
Pentru il uminatu l rutier, calculele luminotehnice trebu ie sa garanteze atingerea 

urmatoarelor obiect ive: 

• asigurarea nivelu ril or luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare ce lor 

reglementat e de standardele nationale si internationa le. Ne referim aici la nivelurile 

de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat 

pent ru iluminare cat si pentru luminanta, pragu l de orbire, etc. 

• asigurarea unui nivel minim al consumu lui de energie electrica, in conditiile 

indeplinirii tuturor cerinte lor, prin urmatoarele mijloace : 

o corpuri de ilum inat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu 

grad mare de protectie si cu caracteristici optice deasebite echipate cu sursa LED 

o componentele sistemu lui de iluminat var fi executate in canformitat e cu 

standardele in vigoare si var avea certificate de conformitate 
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o un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va 

fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru extindere. 

• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului de 

iluminat si a marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului 

astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipu/ corpurilor de iluminat si 

producatorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate. 

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de 

forma. Daca din calculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de a/ta putere insta/ata si/sau 

flux luminos diferit, se accepta tipodimensiuni diferite ale aceluiasi aparat de iluminat, 

conform tipurilor de aparate detaliate in fise/e tehnice. 

Nu se accepta aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvo/tate pentru 
surse cu incandescenta sau cu desciirciircari in vapori, care ulterior au Jost adaptate 
pentru surse LED. 

lmpartita pe obiectivele investitiei, Scenariul 1 este urmatorul: 

APARATE DE ILUMINAT - TEHNOLOGIE LED 

Alimentare electrica: 230V/50Hz. 

Grad de protectie compartiment optic (minim) IP66 
Grad de proteqie compartiment accesorii electrice (minim) IP66 
Rezistenta la impact (minim) IK08 

Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II 
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse 

Putere instalata (maxim) 

TIP 1 - 45W - conform fisa tehnica 1 

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat (minim): 80 lm/W 

Greutate: nu se impune 
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Aparat de iluminat cu urmatoarele componente : 

• carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat 

• difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau curbata, sau 
policarbonat tratat UV; 

• distributia luminoasa va fide tip stradal ~i nu va fi influentata de aparitia 

unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea 

asociata acela~i tip de lentila specifica, care reproduce distributia 
luminoasa completa a aparatului de iluminat; 

• fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numarul 
de LED-uri ~i/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor; 

• compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor constitui 
incinte separate, pentru a evita patrunderea prafului/murdarirea 

compartimentul optic in cazul in care se intervine in compartimentul 
accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri; 

• compartimentul optic trebu ie sa permita deschiderea sa pentru operatii 

de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita 
operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un 

interval scurt de timp, fara deteriorarea componentelor aparatului de 
iluminat; 

• compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa 

pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. 

Pentru a facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi 
deschis intr-un interval scurt de timp, fara deteriorarea componente lor 
aparatului de iluminat; 

• placa LED va fi amovibila, pentru a facilita opera,iile de mentenan'a ~i 
pentru a permite schimbarea acesteia lntr-un mod facil, in caz de defect, 
dupa terminarea perioadei de garantie; 

• placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a 

permite extragerea rapida a caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa 
va avea ~i rolul de radiator; 

• placa LED va fi compusa din minim 6 LED-uri pentru a preintampina 
pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in 

care un LED se va deteriora 

• sistemul de montaj va permite montarea pe bra' sau In varf de stalp si 

inclinare ajustabila. 

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere (se va preciza modelul ~i 
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producatorul) 

• temperatura de culoare Tc= 3000K±10% 

• indicele de redare al culorilor Ra~80 

Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, 

va avea minim urmatoarele func~ii : 

• asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 
100%; 

• permite comunicarea cu componentele de comanda ale sistemelor de 
control, eel putin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-lOV ; 

• permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului 
nominal, In trepte de minim 1% 

Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector standardizat care permite 

echiparea ulterioara cu dispozitiv de control individual pentru integrarea in 

sistemul de telegestiune al orasului; acesta va l ndeplini eel putin functiile 
descrise in fi~a tehnica a sistemului de telegestiune; 
Aparatul de iluminat va fi echipat cu sistem de cuplare a modulului de 
telegestiune tip NEMASOCKET. 
Aparatul de iluminat va permite echipare cu senzori de miscare. Se va prezenta o 

lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu 
sistemul de control. 

Durata de viata minim 100 000 ore cu pastrarea a 90% din flu xul luminos initial 
Functionare la Ta=min 40°C 
Protectie lncorporata la descarcari ~i supratensiuni atmosferice de pana la lOkV. 

Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din paleta RAL (va fi stabilita 
de catre beneficiar). 
Se va prezenta diagrama polara a intensita~ii luminoase ~i curbele K pentru 

aparatul de iluminat propus. 
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Se va prezenta declaratie de conformitate de la producator a produselor cu 
cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE) 
Se var prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa 

rezulte respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 

60598-2-3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta 

conformitatea constanta a produselor cu standardele de siguranta 

Conditii de garantie si post garantie 
Garantie aparat de iluminat - minim 5 ani 
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Stalpii de iluminat vor ti metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama 

RAL -, montati in fundatie turnata tip pahar, din beton. 

Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat 

cu cleme de conexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul stalpului 
se va face printr-o usa sigilabila. 

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 6 m 

Caracteristici tehnice : 

- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de 

vizitare. lncastrat in fundatie tip pahar 

- inaltime totala 6800 mm 

- grosime tabla 4 mm 

- diametru la partea superioara 0=60 mm 
- echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea 

inferioara a eel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, 

prevazuta cu 1 sigu ranta fuzibila modulara P+N, ln=6A, echipata cu m inim 4 borne 

care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior sta lp de iluminat. 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 

Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica: 
- Prezentarea generala; 
- Caracteristici tehnice; 

- lnstructiuni de instalare si montaj; 
- lncercari, probe si punere in functiune; 
- Defectiuni posibile si tehnica de depanare; 

- lnstructiuni de exploatare; 

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

- Conform ISO 9001 

- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; ma rcaj CE . 

Conditii de garantie si postgarantie 

- Garantie minim 5 ani ; 

- Asigurare service in tara. 

Reteaua de alimentare va fide tipul L.E.S. ACYABY (cablu din aluminiu cu armatura 

metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele 

de aprindere aferente posturilor de transformare din zona . 
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Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unu1 
cablu tip MCCG 3x1 .Smmp. Legatura dintre LES si cablu l de coloana se va realiza in cutia de 
conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa 
caz in aparatul de iluminat, se va manta o sigu ranta de GA - pentru protectia aparatulu i de 
iluminat. 

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica. 

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este 

apreciata la 10 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale: 
Aparate iluminat: 10 ani 
Stalpi : 15 ani 
Cutii electrice: 15 ani 
Confectii metalice (suporti, console): 15 ani 

3.2.2. SCENARIUL 2 Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori 
de sodiu la inalta presiune. 

Solutia presupune : 

lnvestitia este formata din 39 puncte luminoase care au in componenta: 

1,80 km de retea de drumuri publice iluminate; 
39 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti; 
39 aparate de iluminat cu surse sodiu; 

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse cu descarcari in vapori de SODIU la inalta 

presiune, iar puterea lor se va alege In urma efectuarii calculelor luminotehnice pe fiecare 

strada. 

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE 

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebu ie sa garanteze atingerea 

urmatoarelor obiective: 

• asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba va lori egale sau superioare celor 

reglementate de standardele nationa le si internationale. Ne referim aici la nivelurile 

de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat 

pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc. 
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• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, 1n conditiile 

indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace : 

o corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu 

grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa cu 

descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune. 

o componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu 

standardele in vigoare si var avea certificate de conformitate 

o un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va 

fi puterea electrica instalata a corpurilor de ilum inat utilizate pentru extindere. 

• este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipu/ui corpului de 

iluminat si a marcii producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatoru!ui 

astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat si 

producatorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate. 

lmpartita pe obiectivele investitiei, Scenariul 2 este urmatorul: 

APARATE DE ILUMINAT -TEHNOLOGIE cu descarcari in vapori de SODIU la inalta presiune 

Alimentare electrica: 230V/50Hz. 

Grad de protectie compartiment optic (minim) IP66 
Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) IP66 
Rezistenta la impact (minim) IK08 

Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau II 

Dirnensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse 

Putere instalata (maxim) 

TIP 1 - lOOW 

Eficacitate luminoasa aparat de iluminat (minim): 80 lm/W 

Greutate: nu se impune 

Aparat de iluminat cu urmatoarele componente: 

• carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu extrudat 
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• difuzor din sticla t ratata termic, secu rizata, plana sau curbata; 

• distributia luminoasa va fide tip stradal; 

• compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa pentru operatii de 
mentenanta, chiar daca prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de 

mentenanta, acesta trebuie sa poata fii deschis intr-un interval scurt de t i mp, de 
maxim 1 minut, fara deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se 

accepta aparate de iluminat pentru care difuzoru l este lipit de carcasa; 

• compatimentul accesorii electrice va trebui sa permita deschiderea sa pentru 
operatii de mentenanta, chiar daca prin intermediul unor u nelt e. -Pentru a facilita 

operatiile de mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un interval scurt 
de ti mp, de maxim 1 mi nut, tara deteriorarea componentelor aparatu lui de 
iluminat ; 

• placa de aparataj va fi amovibila, pentru a facilita operatiile de mentenanta ~i 
pentru a permite schimbarea acesteia lntr-un mod facil, in caz de defect, du pa 

terminarea perioadei de garantie; 

• sistemul de montaj va permite montarea pe brat sau In varf de st alp si inclinare 
ajust abila. 

Echipare cu sursa luminoasa tip cu descarca ri in vapori de SODIU la inalta presiune (se va 
preciza modelul ~i producatorul) 

• temperatura de culoare Tc= 2200K±10% 

• indicele de redare al culorilor Ra~25 

Balastul electronic compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim 
urmatoarele funqii : 

• asigurarea funqionarii cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%; 

• posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-lOV 

• permite reducerea fluxului luminos cu minim 50% din valoarea fluxului nominal, in 

trepte de minim 1% 

Apa rat ul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fara fir 

(parte componenta a sistemului de control), pentru comanda ~i cont rolul indepen dent al 
aparatului de iluminat, prin utilizarea eel putin a protocoalelor de comunica re 1-10 V sau 
DALI; acesta va i ndeplin i eel putin funct iile descrise in fi~a tehnica a sistemulu i de 
telegestiune; 

Durata de viata minim 30 000 ore cu pastrarea a 70% din flu xul luminos 

Functionare la Ta=minso·c 

Posi bilita te de vopsire a aparatului in orice culoare din paleta RAL (va fi st abilita de catre 
beneficiar ). 
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Se va prezenta diagrama polara a intensita~ii luminoase ~i curbele K pentru aparatul de 

iluminat propus 

Se va prezenta declaratia de conformitate CE. 
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute 

de directivele Uniunii Europene (marca CE) 

Se var prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte 
respectarea integrala a cerintelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 
pentru aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constanta a 
produselor cu standardele de siguranta 

Conditii de garantie si post garantie 

Garantie aparat de iluminat - minim 24 luni 

Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama 
RAL-, montati in fundatie turnata tip pahar, din beton. 

Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat 
cu cleme de conexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul sta lpului 
se va face printr-o usa sigilabila. 

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 6 m 
Caracteristici tehnice : 
- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de 

vizitare. lncastrat in fundatie tip pahar 
- inaltime totala 6800 mm 
- grosime tabla 4 mm 

- diametru la partea superioara D=60 mm 
- echipat cu: cutie de conex iuni electrice, care sa permita racordarea prin partea 
inferioara a eel putin 3 cabluri de sectiune 3Smmp si in partea superioara a 1 cab lu, 

prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara P+N, ln=4A, echipata cu minim 4 borne 

care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana in care se vor indica: 

- Prezentarea generala; 

- Caracteristici tehnice; 
- lnstructiuni de instalare si montaj; 

- lncercari, probe si punere in functiune; 
- Defectiuni posibile si tehnica de depanare; 
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- lnstructiuni de exploatare; 

- Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
- Conform ISO 9001 

- Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE . 
Conditii de garantie si postgarantie 
- Garantie minim 5 ani; 
- Asigurare service in tara . 

Reteaua de alimentare va fide tipul L.E.S. ACYABY (cablu din aluminiu cu armatura 

metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele 
de aprindere aferente posturilor de transformare din zona. 
Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip 

MCCG 3xl.Smmp. Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de 
conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa 
caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A - pentru protectia aparatului de 
iluminat. 
Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica. 

3.3. Costurile estimative ale investitiei 

3.3.1. SCENAR/Ul 1 - Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 

Scenariul 1 (recomandat) 
Valoarea totala a investitiei este de 403 .611 Lei (86.675 Euro) fara TVA sau 477.349 Lei 

{102.510 Euro) cu TVA. 
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in 

Devizul pe obiect prezentate mai jos: 
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DEVIZ GENERAL 

conform H.G. 907/2016, privind cheltu ielile necesare realizarii obiectivulu i: 
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CARTIER CAMPING APA RECE , MUNICIPIUL 

SACELE 
SCENARIUL 1 

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 

Nr. 
Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli 

crt. Valoare Valoare 
(tara TVA) TVA (inclusiv TVA) 

1 

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

lei lei 

2 3 4 

PARTEA 1-a 
CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru oblinerea §I amenajarea terenului 
Obtinerea terenului 0 0 
Amenajarea terenului 0 0 
Amenajari pentru protectia mediului $i aducere la starea 

8,500 initiala 1,615 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilita\ilor 0 0 

Total Capitol 1 8,500 1,615 
CAPITOL UL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea util itatilor necesare obiectivului 
Alimentare enerQie electrica 2,500 475 

Total Capitol 2 2,500 475 
CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnicii 
Stud Ii 3,500 665 
3.1.1. Studii de teren (lOPOQrafic si Qeotehnic) 3,500 665 
3.1.2. Raport privind 1mpactul asupra mediului 0 0 
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 
Documenta\ii suport ~i taxe pentru ob\inerea de avize, 2,500 0 
acorduri !?i autorizatii 
Expertizare tehnica 0 0 

Certificarea performantei energetice !?i auditul energetic 
0 0 al cliidirilor 

Proiectare 22,500 4,275 
3.5.1. Terna de proiectare 0 0 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta\ie de avizare a 16,000 3,040 
lucrari lor de interven~ii ~i deviz general 
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lei 

5 

-

0 
0 

10, 115 

0 
10,115 

2,975 

2,975 

4 ,165 
4,165 

0 
0 

2,500 

0 -- --
0 

26,775 
0 
0 

19,040 
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3.6 

3.7 

3.8 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
4.6 

5.1 

5.2 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
0 0 . ' 

avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic ~i a 

2,000 380 detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de execu\ie 4,500 855 

Organizarea procedurilor de achizi1ie publica 1,000 190 

Consultanta 3,870 735 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investi\ii 3,870 735 
3.7.2. Auditul financiar 0 0 

Asistenta tehnica 8,500 1,615 

3.8.1. Asisten\a tehnica din partea proiectantului 
2,000 380 

3.8.1.1. Pe perioada de execu\ie a lucrarilor 1.000 190 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de execuve. avizat de catre 1,000 190 
lnspectoratul de Stat in Construc\ii 

3.8.2. Dirigen~e de ~antier 6,500 1,235 

Total Capitol 3 41 ,870 7,480 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

Constructii si instalatii 303,385 57,643 
Montai utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0 
montaj 0 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montai si echipamente de transport 0 0 
Dotari 0 0 
Active necorporale 0 0 

Total Capitol 4 303,385 57,643 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

Organizare de ~antier 3,000 570 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii aferente organizari i de 
~anti er 0 0 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii ~antierului 3,000 570 
Comisioane, taxe, cote, costul creditului 13,017 0 
5.2.1. Comisioanele ~i dobanzile aferente creditului bancii 

0 0 
finan\atoare 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calita\ii lucrarilor de 1,51 7 0 
construc\ii 
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0 

2,380 

5,355 

1,190 

4,605 
4,605 

0 

10,115 

2,380 
i 1, 190 

I 1,190 

7,735 

49,350 

361 .028 
0 

I 0 

I 0 
0 -
0 

361 ,028 

I 3,570 

0 
3,570 
13,017 

0 

1,517 
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului i n 
amenajarea teritoriului, urbanism ~i pentru autorizarea 303 0 
lucrarilor de construc\ii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,517 0 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, av1ze conforme ~i autorizatia de 
9,680 0 

construire/desfiin\are 

5.3 Cheltuieli diverse ~ i neprevazute: 30,339 5,764 
5.4 Cheltuieli pentru intormare ;;i publicitate 0 0 

Total Capitol 5 46,356 6,334 
CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologi ce ~i t este 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 500 95 
6.2 Probe tehnolooice ~i teste 500 95 

Total Capitol 6 1,000 190 

TOTAL GENERAL 403,611 73,738 
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +Cap. 1.4 + 314,385 59,733 
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

i n pre\uri la data de iunle 2018 / 1 EURO = 4,6566 lei 
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303 

1,517 

9,680 

36,103 
0 

52,690 

595 
595 

1,1 90 

477,349 
374,118 



-'--~EV---
---rorur10Ns 
CONSTRUCTll - INSTALATll 

3.3.2. SCENARIUL 2 Extinderea sistemului de iluminat campus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori 
de sodiu la inalta presiune, precum si implementarea unui sistem de telegestiune. 

Va/oarea totala cu detalierea pe structura devizului general 

Scenariul 2 
Va loarea totala a investitiei este de 394.252 Lei (84.665 Euro} fara TVA sau 466.229 Lei 

( 100.122 Euro} cu TVA. 

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in 

Devizul pe obiect prezentate mai jos: 
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DEVIZ GENERAL 

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivulu i : 

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CARTIER CAMPING APA RECE , MUNICIPIUL SACELE 
SCENARIUL 2 

Nr. 
crt. 

1 

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Faza de proiectare: Studiu de fezabil itate 

Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli Valoare 
TVA 

(fara TVA) 

lei lei 

2 3 4 

PARTEA 1-a 
CAPITOL UL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului 
Obtinerea terenului 0 0 
Amenaiarea terenului 0 0 

Amenaj~ri pentru protectia mediului ~i aducere la starea initiala 8,500 
1,615 

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 
Total Capitol 1 8,500 1,615 

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiect ivului 

Alimentare energie electrica 2,500 475 

Total Capitol 2 2,500 475 
CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica 
Studii 3,500 665 
3.1.1. Studii de teren (topoQrafic si Qeotehnic) 3,500 665 
3.1.2. Raoort orivind imoactul asuora mediului 0 0 
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 
Documentatii suport ~i taxe pentru obtinerea de avize, 2,500 0 
acorduri ~i autorizatii 
Expertizare tehnica 0 0 
Certificarea performantei energetice ~i auditul energetic al 

0 0 cladirilor 

Proiectare 22,500 4,275 
3.5.1. Terna de proiectare 0 0 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 16,000 3,040 
lucrarilor de interven\ii ~i deviz general 
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Valoare 
(inclusiv TV A) 

lei 

5 

-

0 
0 

10, 115 

0 
10,115 

2,975 
2,975 

4,165 
4,165 

0 
0 

2,500 

0 

0 

26,775 
0 
0 

19,040 
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3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea ob\inerii 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor · 0 0 

3.5.5. Venficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 9i a 
2,000 380 detaliilor de execu¥e 

3.5.6. Proiect tehnic 9i detalii de executie 4,500 855 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 1,000 190 

3.7 Consultanta 3,870 735 
3.7.1 . Managementul de proiect pentru obiectul de investitii 3,870 735 
3.7.2. Auditul financiar 0 0 

3.8 Asistenta tehnica 8,500 1,615 

3.8.1. Asisten\8 tehnica din partea pro1ectantului 
2,000 380 

3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 1,000 190 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de execuQe, avizat de catre 1,000 190 
lnspectoratul de Stat in Construc\ii 

3.8.2. Dirigen~e de 9antier 6,500 1,235 
Total Capitol 3 41,870 7,480 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii !?i instalatii 294,961 56,043 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice $i funct1onale care necesita 0 
montaj 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ~i func\ionale care nu 
necesita montai si echipamente de transport 0 0 

4.5 Dotari 0 0 
4.6 Active necorporale 0 0 

Total Capitol 4 294,961 56,043 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de ~antier 3,000 570 
5.1.1. Lucrari de constructii $i instalatii aferente organizarii de 
$anti er 0 0 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii ~antierului 3,000 570 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 12,925 0 
5.2.1. Comisioanele ~i dobanzile aferente creditului bancii 

0 0 
finantatoare 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,475 0 
construc\ii 
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0 

2,380 

5,355 

1,190 

4,605 
4,605 

0 

10,115 

2,380 
1, 190 

1, 190 

7,735 

49,350 

351 ,004 
0 

0 

0 
0 
0 

351,004 

3,570 

0 
3,570 

12,925 

0 

1,475 
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5.3 
5.4 

6.1 
6.2 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenaiarea 
teritoriului, urbanism ~i pentru autorizarea lucrarilor de 295 0 
construc\ii 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,475 0 

5.2.5. Taxe pentru acorduri , avize conforme :;;i autoriza\ia de 
9,680 0 

construi re/desfiin\are 

Cheltuieli diverse ~i neprevazute: 29,496 5,604 
Cheltuieli pentru informare ~i publicitate 0 0 

Total Capitol 5 45,421 6,174 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste 

PreQatirea personalului de exploatare 500 95 
Probe tehnoloQice :si teste 500 95 

Total Capitol 6 1,000 190 

TOTAL GENERAL 394,252 71 ,977 

din care: C + M (Cap.1 .2 + Cap.1.3 +Cap. 1.4 + 305,961 58,1 33 
Cao.2 + Cao.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1 .1) 

in pre\uri la data de iunie 2018 / 1 EURO= 4,6566 lei 
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35,100 
0 

51 ,595 
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3.4. Studii de specialitate 

a) studiu topografic; 
Va fi realizat la faza de proiect tehnic 

b) studiu geotehnic si/sau studii de analiza side stabilitate a terenului; 
Va fi realizat la faza de proiect tehnic 

c) studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Nu e cazul 

d) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata 
pentru cresterea performantei energetice; 
Nu e cazul 

e) studiu de trafic si studiu de circulatie; 
Nu e cazul 

f) raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii , pentru 
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru 
cauza de utilitate publica; 
Nu e cazul 

g) studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spat ii 
verzi si peisajere; 
Nu e cazul 

h) studiu privind valoarea resursei culturale; 
Nu e cazul 

i) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 
Nu e cazul 

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 

3.5.1. SCENARIUL 1 - Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni inclusiv proiectarea. 

Etapele principale ale desfasurarii activitatilor sunt urmatoarele: 
1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC +PT+ DE) 

2. Lucrarile specifice de constructie 

Lucrari de constructii, instalatii si montaj In figura urmatoare se regaseste grafi cu l de 
executie al investitiei 
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INVESTITIE ANULl 
LEI cu TVA 

1. Proiectare 26 .775 
2. Obtinere avize 2.500 -

3. Lucrarile specifice de constructie 361.028 

TOTAL 390.303 

3.5.2. SCENARIUL 2 Realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de 
alimentare subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari 
in vapori de sodiu la inalta presiune, precum si implementarea unui sistem de 
telegestiune. 

Durata de realizare a investitiei est e de 6 luni inclu siv proiectarea. 

Etapele principale ale desfasurari i activitatilor sunt urmatoarele: 
1. Realizarea proiectului tehnic si a Detaliilor de Executie (DTAC +PT + DE) 

2. Lucrarile specifice de constructie 

Lucrari de const ructii , instalatii si montaj In figura urmatoare se regaseste graficul de 
executie al invest itiei 

INVESTITIE ANULl 
LEI cu TVA 

1. Proiectare 26.775 

2. Obtinere avize 2.500 

3. Lucrarile specifice de constructie 351.004 

TOTAL 380.279 
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4. Analiza fiecarui scenariu tehnico-economic propus 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de 
referinta si prezentarea scenariului de referinta 

Tn prezent serviciul de iluminat public al municipiului Sacele este asigurat prin 
operator de iluminat public in conditii le existentei unui Regulament al Serviciulu i de 
lluminat Public si a unor indicatori de performanta asumat i. Lucrarile de reparat ii aferente 

sistemu lui de iluminat publ ic se rea lizeaza de operator la sesizarile cetatenilor, sesizarile 
ordonatoru lui de credite sau propriile sesizari. 

Zona analizata este deservita de un sistem de iluminat public invechit desi 
deserveste d ru muri de interes local. 

Posturile de transformare, componentele retelei de distribu\ie a energiei elect rice 

care alimenteaza cu energie electrica instala\iile de ilum inat pu blic, bra n$amentele, 
instalatiile de forta, instalatiile de lega re la pamant , instalat ii le de automatizari, masura ~i 

control, punctele de aprindere etc. sunt proprietatea SC Elect rica S.A. ~i sunt In 

administ rarea acesteia. 

Perioada de referinta luata in calcul de analiza este de 10 ani - perioada 
determinata de durata medie de viata a echipamentelor de iluminat. 

Scenariul de referinta - est e reprezentat de utilizarea cailor de circulati e in 
conditiile actuale - fara existenta unui sistem de iluminat. 

Scenariul de referinta are o ser ie de deficiente majore printre care : 
Nu exista un sistem de ilum inatul in zona analizata. 
Exista locuitori ce nu beneficiaza de iluminatul public 

Scenariul de referinta ar conduce la : 
Posibilitatea existentei de accidente rutiere datorate inexistentei iluminatului 

- Aparitia cazurilor de infractiuni de furt 

lnconfortul si inechitatea locu itorilor aflati in zonele analizate 
O lipsa a investitiilor in sistemul de iluminat in zona, 

34/67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 48, Sector 3, 03 1092 
Tel/fax: 004-0314294410 Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev. ro 



EV-
s0Lu110Ns 

CONSTRUCTll - INSTALATll 

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si 
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv 

schimbari climatice, ce pot afecta investitia este realizat in cadrul matricei riscurilor 

investitiei privind extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Sacele - cartier 
Camping Apa Rece - anexa 4 

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum 

In cazul acestui proiect sistemul de iluminat nou creat se va racorda la sistemul local de 

distributie a energiei electrice direct din posturile de transformare din zona. 

Analiza energetica de consum 

Tn ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie 

LED, mai jos prezentam un calcul rapid, care evalueaza economia de energie electrica la 
nivelul zonei analizate prin comparatie intre cele doua scenarii analizate. 

Situatia proiectata in cazul scenariului 1 : aparate de iluminat LED alimentate cu 

energie prin reteaua de iluminat public: 

AIL CANTITATE 

45 w 39 Bue 

In conditiile situatiei proiectate pentru scenariul 1 conform tabel de mai sus 

rezulta o putere instalata de 1,76 kW, respectiv o energie electrica consumata anual = 
7.685 kWh. 

Situatia proiectata in cazul scenariului 2 : aparate de iluminat cu surse cu descarcari 
in vapori de sodiu la inalta presiune alimentate cu energie prin reteaua de iluminat public: 

NR 

CRT 
AIL CANTITATE 

1 100 w 39 buc 
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In conditiile situatiei proiectate pentru scenariul 2 conform tabel de mai sus 
rezu lta o putere instalata de 4,49 kW, respectiv o energie electrica consumata anua l = 
19.640 kWh. 

Avand in vedere costul energiei de 0,1 € I kWh + TVA, costul la bugetul primariei 

scade cu 6.620 lei/an (inclusiv TVA) in conditiile utilizarii tehnologiei LED fata de 
utilizarea t ehnologiei sursei cu descarcari in vapori de SODIU la inalta presiune. 

Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel 
comparativ al influentei scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum si 

a costuri lor acesteia: 

Energie electrica Cost energie Cost energie 

consumata anual electrica anual electrica 10 ani 

kWh I an LEI/an LEI I 10 ani 
Scen ariu 1 7.685 4.259 42.590 

Scenariu 2 19.640 10.883 108.830 

4.4 . Sustenabil itatea realizarii ob iectivu lui de invest it ii 

4.4.1. lmpactul social si cultural, egalitatea de sanse; 

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat 
catre doua obiective majore : 

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare; 
- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de 

suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut. 

In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune 

problema iluminatului public. 
In mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta

Eficacitat e-Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultate lor 

obtinut e si al accesului corect al populatiei la serviciul iluminatului public. 

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de extindere a iluminatului public sunt: 
cresterea sentimentului de siguranta; 

optimizarea consumului energetic; 
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imbunatatirea calitatii iluminatului prin imbunatatirea modalitatii de realizare 
a operatiunilor de intretinere; 

diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de neexistenta 

tensiunii de alimentare pe perioada diurna; 

4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea 
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; 

Numarul de /ocuri de munca create in faza de executie 
Pentru lucrarile de baza presupuse de proiectul de extindere a iluminatului public, 

sunt necesare urmatoarele resurse umane: 

~!>Crforc calilicar~ N r. pc rs oal'k' 

)tuJii :-t.:p.:1i11:.m: ' 
\)tu<lii n-..:dii I 

~IUJH.'llt •ri .:u.lHil'Jl: .;; 

\>tun-.·1wri n.x..Uili..:.iti l .l 

Tabel 1 : Necesarul de resurse umane pentru realizarea investitiei 

Descrierea pozitiei celor 25 de persoane este urmatoarea : 

Functia '.'lumar p<.-r-.C>.:\lte 

:-tm~t.!-~r J.: rr• ·i.:.:t I 

h!;::;::tn.::;::n' Jut. •n1.1a ,\ '.\ R~~ l'.l~~r·r.l ::i 111-a '"\ -
El.:.:ui-:i.:m .iul, ri1.1ti :\~Rl : c;ii.:gur:.i a 11-a ,, 
Sof~r :mtcorit.Jl 1 

Sarat,~ri 1 mun.-11• •:-i n.:c.Jhiic.Jt• 1 1.i 

~·1:.tg:vi c •n.:r I 

Nu mar de locuri de munca create in faza de operare 

In urma realizarii investitiei, in faza de operare var fi necesari din partea operatorului de 
iluminat (gestionarul sistemu lu i de iluminat public) urmatoarele resurse minime: 

Persoane cu studii superioare: 1 
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Persoane cu studii medii: 1 
Muncitori calificati: 2 

4.4.3. lmpactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul 
asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz; 

lmpactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective : 

• Impact vizual 
lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc un confort 

v izual comparativ cu sistemul de iluminat existent 
lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza ,,dreptul la stele I cerul liber" 

NB: POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un 
aparat de iluminat are directii de propagare inefic iente (nu este concentrata pe suprafata 
de iluminat) si se raspandeste aleatoriu in mediul inconjurator producand un anumit nivel 
de orbire si aducand un aport nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, et c 
"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii internationale precum "Dark 

sky" si care atrag atentia asupra poluarii luminoase in mediile locuite de oameni, poluare 
ce se manifesta printr-o bariera impotriva perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact 

series asupra modului de viata. 
• Poluare cu metale gre/e sou alte elemente chimice nocive 
lampile folosite nu folosesc metale grele Hg, Pb) 
• Producerea de deseuri 

- sta lpii, lam pile, aparatele de iluminat si confect iile meta lice sunt tota l reciclabile; 
dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costu rilor si 

gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare 
• lmpactul asupra solului, aerului si a ape/or 

Sist em ul de iluminat va fi alimentat printr-o retea subterana, nu se vor produce 
interventii majore asupra solului, pamantul excavat in urma executiei retelei subterane si a 
fundatiilor neavand volum important si fiind directionat catre alte const ructii sau mutat in 

zone de ecologizare. 
Proiectul nu genereaza deversari de substante ch imice sau materiale poluante 

pentru sol, ape si aer. 
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4.4.4. lmpactul obiectivului de investitie raportat la contextul 
natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz. 

lmbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadru l de dezvoltare al unei 

localitati moderne prin sporireo sigurontei traficului, a cetotenilor, prin cresterea 
confortului si orientarii in teren, prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea 
activitatii umane in exterior dincolo de Jasarea intunericului. 

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea 
obiectivului de investitii 

lmbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei 
localitati moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea 
confortului si orientarii in teren, prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea 
activitatii umane in exterior dinco/o de lasarea intunericului. 

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de extindere a iluminatului public sunt: 
cresterea sentimentului de siguranta; 
contort si orientare sporite; 

diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric; 

aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 
redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii; 
continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui; 
incurajarea produsului comercial si turistic; 
favorizarea si atragerea investitiilor. 

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiara 

4.6.1. Scenariul 1 - Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Durata de viata economica a investitiei 

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt 

stalpii si aparatele de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 
ani. 
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Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA : 
TOTAL 477.349 lei 

din care : C + M 374.118 lei 

4.6.2. Scenariul 2: Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori 
de sodiu la inalta presiune. 

Durata de viata economica a investitiei 

Principalele echipamente care var dimensiona durata de viata a investitiei sunt 

stalpii si aparatele de ilum inat a caror du rata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 
ani. 

Costurile de capita l ale constructiei inclusiv TVA: 
TOTAL 466.229 lei 

din care : C + M 364.094 lei 

Costu rile de intretinere 
Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati: 

a) intretinerea curativa : schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%) 
b) intretinerea preventiva, programata 

- la 3 ani se curate difuzorul aparatelor de iluminat 

- la 3 anise verifica componentele si contactele electrice 
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, regl aje si 

verificarea contactelor electrice. 

Detalierea valorilor de mentinere intretinere pentru fiecare varianta este prezentata 

mai jos: 
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Observatii: 

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de 
numerar aferente acestei activitati. 

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu is i gasesc 

utilitatea 

- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea 

punctelor de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o 

revenire de numerar pe baza unei economii de energie. 

Veniturile generate pe intreaga durata de v iata a investitiei Nu este cazu l. 

Previziunile fluxului de numerar Nu este cazu l . 
Analiza fluxului de numerar la cares-a aplicat rata standard de actuali za re (5%) 

Calculul valorii nete actualizate 

Calculul ratei interne a rentabilitatii 
Recuperarea costurilor 

Nu este cazu l. 

Nu este cazu I. 
Nu este cazul. 
Nu este cazul. 

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si 
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate 

4.7.1. Scenariul 1 - Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie. 
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Sunt reprezentate de valoarea constructi i+montaj care includ investitia de baza, 
lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului 
si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. 

Valoarea totala este: 374.713 lei ( 80.469 EURO) inclusiv TVA. 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare. 

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului 

reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri , studii, proiectare, consultanta si asistenta 
tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute. 

Valoarea totala a acestora este 97.280 lei ( 20.890 EURO) cu TVA. 

Presupozitii I lpoteze che ie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor 
Nu este cazul. 

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza 
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. 
lmportante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel 
finantarea proiectului. 

4.7.2. Scenariul 2: Extinderea sistemului de iluminat compus din retele de alimentare 
subterane, stalpi metalici, aparate de iluminat cu tehnologie descarcari in vapori 
de sodiu la inalta presiune. 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie. 
Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de baza, 

lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului 
si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. 

Valoarea totala este: 364.689 lei ( 78.316 EURO) inclusiv TVA. 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare. 
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Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului 
reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta 

tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute. 

Valoarea totala a acestora este 96.185 lei ( 20.655 EURO} cu TVA. 

Presupozitii I lpoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor 

Nu este cazul. 

Evaluarea globala a costurilo r si beneficiilor socio-economice 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza 

financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. 
lmportante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel 

finantarea proiectului. 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitate 

in conditiile modificarii nivelurilor d iferitelor variabilelor cheie. Considerand intervalul 
[-5%,5%] ca intervalul maxim de variatie a factorilor care influenteaza modelul se 

considera ca investitia are o rentabilitate so lida, nefiind afectata de variatiile individuale 
semnificative ale variabilelor cheie ale modelului. 

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale) 
Din punct de vedere tehnic exista riscul ca zonele in care reteaua e lectrica va fi 

pozata sub trotuar sa depaseasca cantitatea estimata fapt ce poate conduce la necesitatea 

suplimentari i operatiunilor de spargere / refacere. Este posibila necesitatea de amplasare 

de sta lpi suplimentari. Toate aceste riscuri var fi eliminate in faza de proiectare. 
In activitatea de exploatare a sistemului de iluminat publ ic al municipiului Sacele 

sunt necesare anumite cheltuieli de capital, aceasta activitate fiind una care nu genereaza 

venituri la bugetul local decat indirect prin implicatiile pe care le are in economia 

loca I itatii. 
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Riscurile considerate sunt: 

cele tehnice legate de activitatea de intretinere care ar putea fi defectuoasa, cu 

personal insuficient calificat eel putin in primele luni, prin interventia caruia sa se 
produca avarii la instalatii . 

intarzieri in remedierea unor defectiuni care ar putea produce disfunctionalitati; 

eventualele furturi de materiale si piese de schimb rezultand blocaje pana la 

re cu per area pagu belor; 

eventualele disfunctionalitati ce tin de management - ritmul de aprovizionare, de 
prevedere a cheltuielilor in bugetul municipiului, lipsa fondurilor necesare din 

diferite motive generate de blocaje in cursul firesc al fondurilor. 

eventuale disfunctionalitati ce tin de functionarea neconforma a instalatiilor 

apartinand furnizorului de energie. 

Minimalizarea riscurilor se poate realiza prin negocierea directa cu furn izorul de 

servicii privind iluminatul public care se poate ocupa, in conditii contractuale, si de 

preluarea activitatii de intretinere a retelei noi aferente obiectelor in discutie asumandu-si 

astfel si riscurile disfunctionalitatilor din vina sa. 

lmpactul intarzierii in implementarea investitiei - impactul de mediu, social si 
economic/ financiar in urma unei eventuale intarzieri a finalizarii investitiei 

Principalul impact este modificarea preturilor si tarifelor avute in vedere la 
stabilirea cheltuielilor de capital in sensul cresterii acestora pe masura modificarii 
cheltuielilor reprezentand manopera si functionarea utilajelor. Aceasta ar atrage dupa 
sine reducerea capacitatilor investitiei pentru a ne incadra in noul buget. 

De asemenea furnizorul de echipamente poate modifica pretul in conditiile in care 

se depaseste o anumita perioada data de la sol icitarea echipamentelor. 

In cazul in care se intarzie finalizarea investitiei pot aparea cheltuieli de capital 
suplimentare reprezentand costurile operationale pentru lunile de prelungire. S-ar putea 
recupera partial din penalitatile aplicate constructorului, lucru nedorit. 

lmpactul ar fi negativ asupra echipei manageriale a proiectului care ar putea avea 
dificultati in dialogul cu comunitatea locala si ar implica intarzieri privind aplicarea 

etapelor proiectului. 
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5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 

Pentru cele mai multe proiecte publice de invest itii in infrastructura, analiza 
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru servici ile prestate nu se percepe taxa. 
lmportante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel 
finantarea proiectului . 

Evaluare pentru Scenariul 1 (detalierea este anexata) 
lnvestitie medie reprezinta alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu 

amplasarea retelelor subteran, pozarea de stalpi metalici ech ipati cu aparate de iluminat 
de tip LED, extinderea sistemului de iluminat public in zonele analizate . 

Evaluare pentru Scenariul 2 (detalierea este anexata) 
lnvestitie mica reprezinta alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu 

amplasarea retelelor subteran, pozarea de stalpi metal ici ech ipati cu apa rate de iluminat 
echipate cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune, extinderea sistemulu i 
de iluminat public in zonele analizate. 

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii: 
• amplasament existent aflat in proprietatea publica 
• costuri de investitie ce pot fi sustinute din bugetul local sau pot fi atrase din alte 
surse; 
• cheltuiel i de intretinere mici; 

• refacerea cadrului natural; 
• consumuri minime de materii si materiale in perioada de opera re. 
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat 

Varianta recomandata de catre e/aborator 
O analiza comparativa a celor doua variante este redata in tabelul de mai jos : 

Criteriu Scenariul 1 Scenariul 2 

Costul investitiei initiale ( €) 4 5 
Durata de realizare 5 5 

Confort vizual - mediu luminos 5 2 

Solutie de control si variere a 
5 

fluxului luminos 
3 

Durata de viata a surselor 5 3 
lntretinere si exploatare 5 3 

Timp de interventie bazat pe 
5 5 

informatiile din teren 

Economie de energie 5 3 
Total 39 29 

Tabelul 1: Criterii de analiza a variantelor propuse 

Detalierea punctajului: 

Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel : 

1. Situatia cea mai proasta 
2. Situatie defavorabila 

3. Situatie neutra 
4. Situatie favorabila 
5. Situatie excelenta 

In urma calcularii punctajului fiecarei variante (suma pe coloana}, recomandam 
adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investitiei, bazat pe stalpi metalici noi si aparate 

de i luminat echipate cu surse de lumina formate de diode emitente de lumina (LED}, 

introd ucerea in subteran a retelei de iluminat public, din urmatoarele considerente 
principale: 

Consumul de energie electrica este mult mai scazut in varianta utilizarii 

lampilor cu LED 
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zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesara asigurarea unui 

ambient placut si confortabil; 
lnvestitia este relativ scum pa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor 

majore 

Aparatele de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte 

asigu rarea unui bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor 

auto si pe de alta parte un iluminat suficient al trotuare lor pentru protectia 
pietonilor contra agresiunilor. 

Reteaua subterana realizata cu cablu armat din aluminiu (tip ACYABY) asigura 
un cost al investitiei scazut 

Avantajele scenariului recomandat 
Avantajele scenariului 1 - constructiv bazat pe utilizarea aparate lor tip LED, retea 

subterana, stalpi metalici: 

Costul initial aferent investitiei este unul moderat 
Consumul de energie electrica scazut in varianta utilizarii aparatelor de 

iluminat cu LED 

Sistem de iluminat independent de alte utilitati sa u operatori 
lnvestitie cu avantaje pe termen mediu si lung 
Alin iere la norme legale in vigoare si tendinte pentru dezvoltare a 

municipiului 
Solutie t ehnica complementara ce lei existente - aparate de iluminat LED 

Posibilitatea ulterioara de comanda facila a aprinderi i I stingerii sistemului de 
iluminat prin implementarea ulterioa ra a unui sistem de telegestiune 

Sporirea nivelului de siguranta 

Raportat la situatia actua la, se poate face o comparatie tehnico-economica 
Spre exemplu, consideram ca in urma realiza rii sistemului proiectat se inregistreaza o 

diminuare cu 30% - 45% a agresiunilor, furturilor, vandalizarilor, infractiunilor favorizate 
de intuneric si se reduc in consecinta in acest procent costurile legate de spitalizari, 
investigatii, consi liere, recuperarea pagubelor sau a sumelor asigurate, reintroducerea in 
circuitul productiv al persoanelor ranite sau agresate. 
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5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind 

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului 

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile este in administratia municipiu lui 

Sacele, jud. Brasov. Executarea investitiei de modernizare a sistemului de iluminat public 

se realizeaza pe terenuri apartinand domeniului public, situat in intravilan. 

Amenajarea terenului nu este necesara. 

Lucrarile de aducere a terenului la starea initiala in u rma realizarii lucrarilor de 

constructie au fast prevazute in cadrul lucrarilor de investitie. 

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

In cazul acestui proiect sistemu l de iluminat nou creat se va racorda la sistemul local de 

distributie a energiei electrice direct din posturile de transformare din zona. 

Solutia prevazuta - in ambele scenarii analizate - are o putere electrica instalata mica 

fapt ce permite utilizarea racordurilor existente la reteaua de alimentare cu energie 

electrica. 

lnvestitia nu necesita racordarea la alte tipuri de utilitati. 

5.3.3. Solutia tehnica 
Solutia presupune : 

lnvestitia este formata din 39 de puncte luminoase care au in componenta: 

1,80 km de retea de drumuri publice iluminate; 

39 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti; 
39 aparate de iluminat cu surse LED; 

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege In 

urma efectuarii calculelor luminotehnice pentru fiecare tronson de strada. 

In anexa 1- Situatia proiectata a sistemului de iluminat cartier Camping Apa Rece -

municipiul Sacele sunt prezentate solutiile propuse ce asigura incadrarea in clasele de 

iluminat conform standard SR EN 13201. Puterile maxime ale aparatelor de iluminat 

mentionate in anexa 1 trebuie respectate pentru a se obtine parametrii de eficienta 

energetica. 
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Ca lculele luminotehnice se vor efect ua fie cu un program neutru recunoscut de catre 
CIE (Comisia lnternationala de lluminat }, fi e cu un program de calcu l certificat de un 

organ ism international sau nat ional acreditat CIE . 

5.4 . Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a 
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocati i de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate 

sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite 

Su rsa de fi nantare a investiti ilor se consti tuie in conformitate cu legislatia in vigoare 
si consta d in fondu ri proprii ale municipiului Sacele, credit e sa u finantari . 

Valorile aferente servici ilor de mentinere / intret inere precum si cheltuie lile privind 
consumul de energie electrica vor fi asigurat e de la bugetul local si nu fac obiectul 

prezentulu i studiu. 

S.S. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivulu i de 
investitii 

5.5.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei/ Euro) 

lrwesti tia - 477.349 LEI I 102.510 Euro (INV), inclusiv TVA, la cursul euro de 1€ = 4,6566 
LEI. din care: 

- constructi i-montaj 374.118 LEI / 80.341 Euro (C+M) 

5.5.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M} 

Anul I: 100%, reprezentand 

INV/ C+M: 477.349 LEI, inclusiv TVA / 374.118 LEI , inclusiv TVA 
INV/ C+M: 102.510 Euro, inclusiv TVA / 80.341 Euro, inclusiv TVA 

5.5.3. Durata de realizare (luni) 

Du rata de rea lizare a invest it iei: 6 luni 
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5.5.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) 

lnvestitia este formata din 39 de puncte luminoase care au in co mponenta: 

1,80 km de retea de drumuri publice iluminate; 

39 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti; 
39 aparate de iluminat cu surse LED; 

5.5.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este 
realizata investitia, dupa caz 

Nu este cazu I 

5.6. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile 
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii 
tuturor cerintelor fundamentale apl icabi le constructiei, conform 
gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Extinderea sistemului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte ~i 
nevoi de utilitate publidi ale comunitatii locale, dupa cum urmeaza : 

• lmbunatatirea calitatii iluminatului public din mun icipiul Sacele - cartier Camping 
Apa Rece; 

• optimizarea consumului de energie; 

• garantarea permanentei In functionarea iluminatului publ ic; 

• realizarea unui raport optim calitate/ cost pentru perioada de derulare a 
contractului de cooperare ~i un echilibru lntre riscurile ~i beneficii le asumate prin contract 
(structura ~i n ivelul tarifelor practicate v o r reflecta costul e f ectiv al presta~iei ~ i vo r f i in 

conformitate cu prevederile legale); 

• administrarea corecta ~i eficienta a bunurilor din proprietatea publidi ~i a bani lor 
publici; 

• ridicarea gradului de civil izatie, a confortului ~i a calitatii vieti i; 

• cre~terea gradului de securitate individuala ~i colectiva I n cadrul comunitatilor 

locale, precum ~i a gradului de siguranta a circulatiei rutiere ~ i pietonale; 

• sustinerea ~i stimularea dezvoltarii economico-sociale a loca litatilor; 
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• punerea In valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice ~i 

peisagistice ale localitat ilor, precum ~ i marcarea evenimentelor festive, a sarbatorilor 
legale sau religioase; 

• functionarea ~i exploatarea In cond itii de siguranta, rentabilitate ~i eficienta 
economica a infrastructurii aferente serviciului; 

• nediscriminarea ~i egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard 

unitar calitativ ~i uniform raspandit teritorial In comunitate; 

• dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 

• liberul acces la informatii privind aceste servicii publice; 

• transparenta, consultarea ~i antrenarea In decizii a cetatenilor. 

6. Urbanism, acorduri si avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism em is in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
Va fi obtinut de autoritatea contractanta . 

6.2.Extras de carte funciara 
Va Ji obtinut de autoritatea contractanta. 

6.3.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, 
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederi/or acordului de mediu in documentatia tehnico-economica 

Va Ji obtinut de autoritatea contractanta. 

6.4. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara 
Va Ji realizat de autoritatea contractanta. 

6.5. Avize, acorduri si studii specifice, du pa caz, in functie de specificul 
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice 

Vor Ji obtinute de autoritatea contractanta. 
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7. lmplementarea investitiei 

7.1. lnformatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

Date/e de identificare ale entitatii resposabile cu implementarea investitiei : 

Denumirea legala completa 
MUNICIPIUL SACELE 

(numele organizatiei}: 

Cod de inregistrare fiscala 4317649 

Nationalitatea ROMANA 

Statutul legal lnstitutie de administratie publica 

Adresa oficiala Piata Libertatii nr 17, Sacele, Judetul Brasov 

Adresa postala Piata Libertatii nr 17, Sacele, Judetul Brasov 

Nr. telefon : codul tarii + codul 004 0268 276164 

Judetului + numarul 

Nr. fax : codul tarii + codul 
004 0268 273091 

Judetului + numarul 

Situl organizatiei www.municiQiulsacele.ro 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a 
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, 

graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani 

lmplementarea proiectului descris se bazeaza pe solutia investitiei directe in 
extinderea sistemului de iluminat public. 
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STRATEGIA DE IMPLEMENTARE- Extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece 

Responsabilitati 
Etapele implementarii proiectului de investitie 

Executant 
Nr 

Beneficiar 

1 I Organizarea procedurilor de selectie .':'- ~ . 

2 I Contractarea . ,,_ . ~. d ' •. ' "' . ~. ': • : r.,. 

3 I lnformare si publicitate 
., I .. :~r:.j{~-~ 

4 I Documentatii suport pentru obtinerea avizelor [~?. -;;.::'; _.-... i ~~;~~-t··;~;~ 

5 I Studii de teren 
.... .. ,. ,,., ... ·,;·-~·'.'"~·1· 

~.~·,~~ .... ~.;."!~\~. -~ ~ .... -· 

6 I Obtinerea avizelor I :~;~;r ~ ~4J~~.'.p 
7 I Alte stud ii specifice ~·· .. ; . T:~ ·-· 
8 I Proiecta rea 

9 I Verificarea tehnica a proiectului 

10 I Consu lta nta 

11 I Dirigentie de santier 

12 I Organizare de santier 

13 I Realizarea investitiei 

14 I Amenajarea terenului 

15 I Amenajari prot mediu si aducere stare initiala ! 

l_l?_j_ Relocarea utilitatilor " ,·;--;; .. ~ 

~ Alimentarea cu en. electrica .~~-~'t:.i~ ~;-·· ., ·~ 
18 I Pregatirea pers. de exploatare I r /' ~'.::: :;> ·1 

.~ 

t'\: : 1" 
,.:,.,-.. ,, 

19 I Probe tehnologice si teste 

20 I Certificarea performantei energetice .•. 
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In concluzie conform graficului prezentate mai sus proiectul de investitie se 
deruleaza pe o perioada de 6 luni. 

Durata de implementare: 
Durata de executie : 

11 luni 

6 luni 

STRATEGIA DE IMPLEMENTARE - Extinderea sistemului de iluminat public in 
municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece 

Nr 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
1 7 

18 

19 

20 
21 

ANULl 

Etapele implementarii prolectului de investitie 

LEI inclusiv TVA 

Organizarea procedurilor de selectie 1,190 
Contract area 0 

I nforma re si pu blicitate 0 

Documentatii suport pentru obtinerea avizelor 2,500 

Stud ii de teren 4,165 

Taxe 13,017 

Obtinerea avizelor 0 

Alte studii specifice 0 

P roiecta rea 26,775 

Verificarea tehnica a proiectulu i 2,380 

Consultanta 4,605 

Dirigentie de santier 7,735 

Organizare de santier 3,570 

Realizarea investitiei 361,028 

Amenajarea terenului 0 

Amenajari prot mediu si aducere sta re initiala 10,115 
Relocarea utilitatilor 0 

Alimentarea cu en. electri ca 2,975 

Pregatirea pers. de exploatare 595 

Probe teh nologice si teste 595 

Certificarea performantei energetice 0 

TOTAL CHELTUIELI LEI INCLUSIV TVA : 441,246 

TOTAL DEVIZ FARA DIVERSE SI NEPREVAZUTE: 441,246 

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE : 36,103 

TOTAL DEVIZ INVESTITIE LEI INCLUSIV TVA: 477,349 

54/67 

Office: Bucuresti, lntrarea Andrei Barseanu 48, Sector 3, 031092 
TeVfax: 004-03142944 10 Mobil: 004-0721287366 E-mail: office@isev.ro 



CONSTRUCTll - INSTALATll 

7 .3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si 
resurse necesare 

lucrari de exploatare, intretinere, revizii si reparatii 
Servicii operative const and dintr-un ansamblu de operat i i si activitati pentru 

supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau 
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a 
instalat iilor. 

Revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operati i si activitati de mica 
amploare executate, periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea 
defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functional 
instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata . 

Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, 
in baza unor programe , prin care se urmareste readucerea tuturor partilor 
instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea 
partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator. 

In cadrul serviciilor operative se executa : 

a. lnterventii pentru remedierea unor deranj amente accidentale la 
corpurile de iluminat si accesorii; 

b. Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a 
diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in vederea executarii unor 
lucrari; 

c. Manevre pentru modificarea schemelor de funct ion are in cazul 
aparitiei unor deranjamente; 

d. Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu 
regulamentelor in vigoare; 

e. Analiza starii tehnice a instalatilor; 

f. ldentificarea defectelor in conductoarele electrice care alimentea za 
instalatiile de iluminat; 

g. Supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute 
pe lin ie. 

h. Controlul instalatiilor care au fost supuse unor condit ii 

meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, 
formarea de chic iura, inundatii, etc. 
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i. Actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia 
evenimentelor festive sau deosebite; 

J. Demolari sau demontari de elemente ale sistemului de iluminat 
public 

k . lnterventii ca urmare a unor sesizari; 

Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de 
iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de: 

a. admitere la lucru 

b. su pravegherea lucrarilor 

c. scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei 

d. control al serviciilor 

In cadrul reviziilor tehnice se executa eel putin urmatoarele operatii: 

a. Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, 
siguranta, etc.); 

b. Revizia tablourilor de distribute si a punctelor de conectare/deconectare; 

c. Revizia linilor electrice apartinand sistemului de iluminat; 

La serviciile de revizie tehnica la corpurile de iluminat public pentru verificarea 
bunei functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masuri 

specifice de protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune. 

La revizia corpurilor de iluminat se executa urmatoarele operatii : 

a) Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie 
vizuala); 
b) lnlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca exista o defectiune; 

c) Verificarea contacte lor conductoarelor electrice la diferte conexiuni; 

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, 

conectare / deconectare se realizeaza urmatoarele operatii: 

a) lnlocuirea sigurantelor necorespunzatoare; 

b) lnlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte 
(ceas programator, etc.); 

c) lnlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie; 
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d) Refacerea inscriptionarilor, daca este cazul 
e) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura la priza de pamant, 

etc.); 

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se 

realizeaza urmatoarele operatii: 

a) Verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine; 

b) lndreptarea stalpilor inclinati; 

c) Verificarea ancorelor si intinderea lor; 

d) Verificarea starii conductoarelor electrice; 

e) Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fascicolelor 

torsadate, daca este cazul; 

f) lndreptarea, dupa caz, a consolelor; 

g) Verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte; 

h) Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este 

cazul 

i) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului 

electric de nul de protectie la armatura stalpului, legatura la priza de 

pamant, etc.) 

j) Masurarea rezistentei de dipersie a retelei generale de legare la 

pamant. 

Periodicitatea reviziilor este de: 

(1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribute, conectare / 
deconectare si retele electrice dejoasa tensiune ale iluminatului 

public; 

(2) 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii; 

(3) 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate 

torsadate, pe stalpi de beton sau metal; 

(4) 3 ani pentru linii electrice in cablu subteran; 

Reparatii curente se execute la: 

a)Corpuri de iluminat si accesorii; 

b)Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare I deconectare; 
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c) Retele electrice de joasa tensiune ale autoritatii locale apartinand 
sistemului de iluminat public; 

In cadrul reparati ilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se 

executa urmatoarele : 

a)lnlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu eel initial in 

cea ce priveste puterea, temperatura de culoare si culoa rea aparenta; 

b)Stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de iluminat/lampii, 

a structurilor vizua le si a interiorului corpului de iluminat; 

c) lnlaturarea cuiburilorde pasari/insecte; 

d)Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si inlocuirea celor care 

prezinta portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare; 

e)Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua 

electrica; 

f) lnlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare; 

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, 

conectare, deconectare se executa urmatoarele: 

a) Verificarea starii usjlor si incuietorilor cu remedierea tuturor 

defectiu nilor; 

b) Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei; 

c) Verificarea sigurantelor fuzibile sj automate, inlocuirea celor defecte si 

montarea celor noi, identice cu cele initiale (prevazute in proiect); 

d ) Verificarea si strangerea contactelor; 

e) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare; 

f) Verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor 
necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea 

gradului de fiabilitate sau modernizarea si extinderea instalatiei; 

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate 

iluminatului public se executa urmatoarele: 

a) Verificarea distantelor conductelor fata de constructii , instalatii de 

co mu nicatii, linii de inalta tensiune si alte obiective; 

b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si 

realizarea masurilor necesare de coexistent; 
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c) Solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se 
obtureaza distributia de flux luminos al corpu rilor de iluminat de catre 

operatorul de intretinere a spatiilor verzi . 

d) Determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundati ilor 
acestora, sj luarea masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie 
de rezultatul determinarilor; 

e) Verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati; 

f)Verificarea si refacerea inscriptionarilor, inclusiv numerotarea stlapilor; 

g) Verificarea starii conductoarelor electrice; 

h) La console, bratari sau celelalte armaturi metalice de pe sta lp se va verifica 

daca nu sunt 
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele 
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp; 

i) La instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se verifica starea 
legaturilor si imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a 
legaturilor acestuia la corpulu i de iluminat, se mascara rezistenta de dispersie a 
retelei generale de legare la pamant, se mascara si se reface priza de pamant, 
ava nd ca referinta STAS 12604/ 1988; 

j) In cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu 
temperatura, difera de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind 
astfel incat sageata formata sa fie cea corespunzatoare. 

Peridiocitatea reparatiilor curente va fi in conformitate cu normativele in 
vigoare. 

Toate aceste activitati au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de 
iluminat la parametrii proiectati. 

Serviciile intreprinse si materiale pentru activitatea de exploata re, intretinere -
mentinere, revizie si reparatie a iluminatului public actual din Mun. Sa ~ele sunt 

mentionate mai jos: 

a. lnlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect) 
Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze 

(de regula, in urma accidentelor auto in urma carora sunt distrusi stalpii de iluminat 
public, a caderilor de arbori , etc) si montarea unuia nou, de acelasi tip, pentru a nu 

crea discontinu itate estetica. 

b . lnlocuire sursa arsa, sparta 
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Activitatea const a in inlocuirea sursei existente cu una noua cu aceleasi 

caracteristici cu cea defecta sau superioare. 

c. lnlocuire aparataj de aprindere 
Activitatea consta in inlocuirea aparataj de aprindere defect cu unui nou de 

acelasi tip cu eel demontat. 

d. lnlocuire dispersor spart 
Activ itatea consta in inlocu irea dispersorului cu unui nou, similar. 

e. lnlocuire siguranta individuala corp de iluminat 
Activitatea consta in inlocuirea elementului sigurantei individuale defect cu 

unui nou similar (inclusiv soclul daca este cazul) . 

f. Curatarea difuzorului aparatelor de iluminat 
Activitatea consta in curatarea difuzorului aparatului de iluminat, curatarea se 

va execut a la fiecare interventie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la 
comanda Beneficiarului 

g. Reorientarea aparatelor de iluminat 

- Activitatea consta in reorientarea bratului suport (consola) sau aparatului de 
iluminat care din diverse motive si au pierdut orientarea initial, fata de calea de 
circulate, 

h. lnlocuire brat suport (consola) deteriorate 

Act ivitatea consta in inlocuirea bratului suport deteriorat al aparatului de 
iluminat daca nu mai prezinta siguranta in exploatare. Bratul nou va fide acelasi tip , 
forma si dimensiuni cu eel demontat. 

i. lnlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat 
Actiunea consta in inlocuirea coloanei de al imentare a aparatului de iluminat si 

inlocuirea cablurilor sau conductoarelor din reteaua de alimentare si aparatul de 
iluminat. 

j . lnscriptionare st alpi 
Actiunea consta in inscriptionarea cu simbol electric si numerotare a acestuia . 

k. Refacere inscriptionare stalp si numerotare 
Actiunea consta in marcarea stalpilor pentru iluminat conform normativelor 

in vigoare si numerotarea acestora . 

I. Remediere defect cablu al imentare energie electrica 
Activatea consta in depistarea si localizarea cablului de al imentare si executarea 

t uturor operatiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea 

infrast ructurii sistemului rutier sau pietonal. Remedierea se va face in baza unei 

note de constatare intocmita de executant si acceptata de beneficiar. 
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m . lnlocuire stalp deteriorat 
Activitatea consta in inlocuirea stalpilor deteriorati (demontare, montare 

stalp nou, refacere fundatie) , care datorita diversilor factori (accidente rutiere, 
deteriorari cauzate de caderi de arbori, inclinari datorate suprasolicitari lor 
mecanice, segregarea betonului, etc.) nu mai prezinta siguranta in exploatare. Se 
vor depune tarife pentru inlocuiri de: 

- Stalpi metalici (galvanizati cu zinc, prevazuti cu capac de vizitare cu inaltime 

de 6m. 
p. Refacere priza de pamant 

Activitatea, cuprinde toate operative necesare refacerii acesteia . 

q. Verificare priza de pamant 
Activitatea consta in verificarea prizei de pamant. 

r. lnlocuire cablu de alimentare subteran 
Activitatea consta in inlocuirea portiunilor de cablu subteran de alimentare, 

care datorita vechimii sau altar factori nu mai prezinta siguranta in exploatare si 
executarea tuturor operatiilor necesare pentru inlocuirea acestuia, inclusiv 
refacerea infrastructurii sistemului rutier, pietonal si a spatiilor verz i. lnlocuirea se 
va face in baza unei note de constatare intocmita de executant si acceptata de 

beneficiar. 

s. lnlocuire cutie de distributie deteriorata 
Activitatea consta in inlocuirea cutiilor de distributie necorespunzatoare sau 

deteriorate si care prezinta pericol in exploatare. 

t. Reparare cutie de distributie 
Activitatea consta in inlocu irea echipamentelor defecte din cutia de 

distributie, inclusiv elementele deteriorate ale carcasei. 
Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de 

lluminat Public al municipiului Sacele - cartier Camping Apa Rece sunt evenimente 
ocazionale, necontrolate cauzate din culpa tertelor persoane, calamitati naturale si 
forta majora sau evenimente energetice. Analiza fiecarui incident sau avarie va 

trebui sa aiba urmatorul continut: 

• locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei; 

• situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema 

normala, cu indicarea abaterilor de la aceasta; 

cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor; 

• manevrele efectuate de personal in timpul desfasurarii si lichidarii 

evenimentului; 
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efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, 
cu descrierea deteriorarii; 

efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, 
valoarea pagubelor estimate sau alte efecte; 

situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare sj reparatii si a cunoasterii 
lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incalcari ale celor 
existente; 

masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente 
asemanatoare cu stabilirea termenelorsj responsabilitatilor. 

in cazul in care pentru la.murirea cauzelor si consecintelor sunt necesare 
probe, incercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de 
finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea 
acesteia . 
Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in 

gestiune instalatiile respective, cu participarea autoritatii administratiei publice 

locale. In cazul special al accidentelor sold ate cu detel iorarea sau distrugerea de 
elemente de iluminat public apartinand sistemului concesionat, operatorul va 
proceda la refacerea iluminatului, urmand a derula toate operatiuni le de recuperare 
a costurilor aferente lucrarilor 

Costurile de intretinere 

Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activ itati : 

a) intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate 
accidental (5-10%) 

b) intretinerea preventiva, programata 

- la 3 anise curate difuzorul aparatelor de iluminat 

- la 3 anise verifica componentele si contactele electrice 

De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si 
verificarea contactelor electrice. 

Detalierea valorilor de mentinere intretinere pentru fiecare varianta este 
prezentata mai jos: 
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Observatii: 

- serviciu l de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista 

intrari de numerar aferente acestei activitati . 

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi 
gasesc utilitatea 

- mai mult, situatia energetica rezu ltata va fi complet noua prin dispunerea 

punctelor de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in 
calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie. 

7 .4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si 
institutionale 

Asigurarea capacitatii manageriale si institutionale privind gestionarea 

sistemului de iluminat publ ic nou creat in municipiul Sacele este prevazuta a fi 
realizata pastrand modalitatea actuala de gestionare cu ajutorul operatorului 

licentiat ANRSC de iluminat public delegat. 

Organizarea ~i desfli~urarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure 

satisfacerea unor cerinte ~i nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa 
cum urmeaza : 

• garantarea permanen~ei In fu nqionare a iluminatului public prin 
lndeplinirea parametrilor proiectati ~i mentinerea lor In standardele in vigoare; 

• asigurarea sigurantei circulatiei rutiere ~i pietonale; 

• cre~terea gradului de securitate individuala ~i colectiva In cadrul 

comunitatilor locale; 
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• punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor 

arhitectonice ~i peisagistice ale localitatilor, precum ~i marcarea evenimentelor 

festive ~i a sarbatorilor legale sau religioase; 

• optimizarea consumului de energie In paralel cu lmbunatatirea calitatii 
iluminatului public din municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece; 

• realizarea unui raport optim calitate/cost ~i a unui echilibru lntre 
riscurile ~i beneficiile asumate prin contract; structura ~i nivelul tarifelor 
practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei ~i vor fi in conformitate cu 
prevederile legale; 

• administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica $i 
a banilor publici; 

• ridicarea gradului de civilizatie, a confortului ~i a calitatii vietii; 

• sustinerea ~i stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 
• nediscriminarea ~ i egalitatea tuturor consumatorilor; 

• dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 

• liberul acces la informatii privind aceste servicii publice; 

• transparenta, consultarea ~i antrenarea in decizii a cetatenilor. 
Operatorul u nui serviciu de iluminat public trebuie sa asigure: 

• respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor ~i regulamentelor privind 
igiena ~i protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a 
sistemului de iluminat public, prevenirea ~i combaterea incendiilor; 

• exploatarea, intretinerea ~i reparatia instalatiilor cu personal autorizat, 

in functie de complexitatea instalatiei ~i specificul locului de munca; 
• respectarea indicatorilor de performanta ~i calitate stabiliti prin 

contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotararea de dare in administrare a 
serviciului ~i precizati in regulamentul serviciu lui de iluminat public; 

• intretinerea ~ i mentinerea in stare de permanenta functionare a 
sistemelor de iluminat public; 

• furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
a informatiilor solicitate ~i accesul la documentatiile pe baza carora presteaza 

serviciul de iluminat public, in conditiile legii; 

• cre~terea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, 
prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale ~i 
materii, energie electrica ~i prin modernizarea si ext inde rea acestora; 
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• prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii 
administrativ-terit oriale pentru care are hotarare de dare In administrare sau 

contract de delegare a gestiunii; 

• personal de interventie operativa; 
• conducerea operativa prin dispecer; 

• lnregistrarea datelor de exploatare ~i evidenta lor; 

• analiza zilnica a modului In care se respecta realizarea normelor de 
consum ?i stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea 

abaterilor, lncadrarea In norme ~i evitarea oricarei forme de risipa; 

• elaborarea programelor de masuri pentru lncadrarea In normele de 

consum de energie electrica ?i pentru rationalizarea acestor consumuri; 
• realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare 

la funqionarea economica a instalatiilor de iluminat public; 

• statistica incidentelor, avariilor ?i analiza acestora; 
• instituirea si gestionarea unui sistem de lnregistrare, investigare, 

so lutionare ~i raportare privind reclamatiile facute de beneficiari In legatura cu 
calitatea serviciilor; 

• solutionarea operativa a incidentelor; 
• functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat 

public; 

• evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat 
public; 

• aplicarea de metode performante de management care sa conduca la 
functionarea cat mai buna a instalatiilor de iluminat ~i reducerea costurilor de 
opera re; 

• elaborarea planurilor anuale de revizii ~i reparatii executate cu fot1e 
proprii ~i cu terti ~i aprobarea acestora de catre administratia publica locala; 

• executarea In bune conditii ~i la termenele prevazute a lucrarilor de 
reparatii care vizeaza functionarea economica ?i sigura nta In exploatare; 

• elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de 
finantare ~i aprobarea acestora de catre administratia publica locala; 

• corelarea perioadelor ~i termenelor de executie a investitiilor ~i 

reparatiilor cu planurile de investitii ~i reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, 
inclusiv cu programele de reabilitare ~i dezvoltare urbanistica ale administratiei 
publice locale; 
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• initierea ~i avizarea lucrarilor de modernizari ~i de introducere a tehnicii 

noi pentru lmbunatatirea performan!elor tehnico-economice ale sistemului de 

iluminat public; 

• o dotare proprie cu instalatii ~i echipamente specifice necesare pentru 
prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea de dare In 

administrare; 

• alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice 

locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz. 
Operatorul are obligatia sa indeplineasca ~i gestionarea consumului de 

energie pentru sistemul de iluminat public ce implica asumarea urmatoarelor 

atributi i: 

• monitorizarea ~i raportarea consumului de energie; 

• optimizarea ~i reducerea cheltu ielilor de lntretinere ~i 

mentenanta, ca ~i costuri de operare aferente sistemului de iluminat 

public; 

• aplicarea masurilor de eficienta energetica conform 

legislatiei ~i reglementarilor in vigoare aplicabile elementelor 

infrastructurii SIP . 

8. Concluzii si recomandari 

Se recomanda introducerea tehnologiei LED in iluminatul public, care va 

reduce consumurile energetice ~i implicit va lnlesni orientarea economiilor astfel 
realizate catre investitii. 

In ceea ce prive~te alegerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie 

LED, se va evit a utilizarea surselor de culoare alb rece, chiar daca eficienta 
luminoasa este superioara ce lor de cu loare alb cald. Se vor evita contrastele de 
culoare ~i se va cauta pastrarea cu lorii predominant calde a luminii. Oat fiind ca In 
prezent exista aparate de iluminat stradal extrem de performante la o temperatura 

de culoare a luminii de Tc=3000K, acest lucru este perfect realizabil $i mentine 
actuala dominanta a luminii municipiului. 

Daca se analizeaza influenta cre$terii eficientei energetice $i cea a reducerii 
costuri lor pe o durata de 10 ani, este probabil ca investitia In modernizarea si 

extinderea a 39 puncte luminoase sa nu lndeplineasca criteriile de fezabilitate 

economica . Cre$te lnsa calitatea iluminatului , ajungandu-se la atingerea 

parametrilor luminotehnici impu~i de normele romane~ti $i europene. Alaturi de 
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argumentele expuse in studiu, acest lucru demonstreaza ca pentru Primaria 

Mun icipiulu i Sacele este avantajos atat din punct de vedere economic, cat si din 

punct de vedere urbanisti c-calitativ sa implementeze acest proiect . Avand In vedere 
toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomanda ca pentru solutionarea 
integrala ~i sistematica a problemei este necesara realizarea investitiei definita prin 

scenariul 1 (recomandat) in cadrul unui contract de investitii in sistemul de 
iluminat public. 

ing. Radu Contineanu 
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3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 
3.8 Asistentii tehnica 8,500 1,615 10, 115 

3.8.1 . Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000 380 2,380 

3.8.1.1. Pe perioada de execu\ie a lucrarilor 1,000 190 1,190 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1,000 190 1,190 

lnspectoratul de Stat in Constructii 

3.8.2. Diriqentie de santier 6,500 1,235 7,735 
Total Capitol 3 41 ,870 7,480 49,350 

CAPITOLUL 4 

Cheltu ieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 303,385 57,643 361,028 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i func\ionale care necesita 

0 
montai 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice !?i func\ionale care nu 
necesita montaj ~i echipamente de transport 0 0 0 

4.5 Dotari 0 0 0 
4.6 Active necoroorale 0 0 0 

Total Capitol 4 303,385 57,643 361 ,028 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de ~antler 3,000 570 3,570 
5.1 .1. Lucrari de construc\ii ~i instala\ii aferente organizarii de 
~anti er 0 0 0 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,000 570 3 570 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 13,017 0 13,017 
5.2.1. Comisioanele ~i dobanzile aferente creditului bancii 

0 0 0 finantatoare 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calita\ii lucrarilor de 

1,517 0 1,517 constructii 
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 303 0 303 
lucrarilor de constructii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,517 0 1,517 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autoriza\ia de 

9,680 0 9,680 construire/desfiintare 
5.3 Cheltuieli diverse ~i neprevazute: 30,339 5,764 36,103 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 

Total Capitol 5 46,356 6,334 52,690 

CAPITOLUL 6 
Cheltuie li pentru probe tohnologica ii taste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 500 95 595 
6.2 Probe tehnoloqice si teste 500 95 595 

Total Capitol 6 1,000 190 1,190 

TOT AL GENERAL 403,611 73,738 477,349 
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + 314,385 59,733 374,118 
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) 

in pre~uri la data de iunie 2018 / 1 EURO= 4,6566 lei 
Beneficiar intocmit, 

Municipiul Sacele /SEV SOLUTIONS . 



-SEV--. 
SOLUTIONS 

ANEXA 2 
DEVIZ GENERAL 

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: 

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CARTIER CAMPING APA RECE , MUNICIPIUL SACELE 

Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate 

Nr. 
Denumirea capito lelor ~i subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
TVA 

Valoare 
crt. (fara TVA) (inclusiv TV A) 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

PARTEA 1-a 
CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului 
1 .1 Obtinerea terenului 0 0 0 
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i aducere la starea 

8,500 10, 115 
initiala 1,615 

1.4 Cheltuieli oentru relocarea/orotectia utilitatilor 0 0 0 
Total Capitol 1 8,500 1,615 10,115 

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 Alimentare energie electrica 2,500 475 2,975 
Total Capitol 2 2,500 475 2,975 

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica 

3.1 Stud ii 3,500 665 4,165 
3.1.1. Studii de teren (topografic si geotehnic) 3,500 665 4,165 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 
3.1 .3. Alte studii specifice 0 0 0 

3.2 
Documentalll suport ~i taxe pentru ob1inerea de avize, 

2,500 0 2,500 
acorduri si autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 

3 .4 
Certificarea performantei energetice l?i auditul energetic al 

0 0 0 
cladirilor 

3.5 Proiectare 22,500 4,275 26,775 
3.5.1. Terna de proiectare 0 0 0 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta\ie de avizare a 

16,000 3,040 19,040 
lucrarilor de interventii si deviz qeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in vederea ob\inerii 

0 0 0 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic !?i a 

2,000 380 2,380 
detaliilor de executie 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 4,500 855 5,355 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 1,000 190 1,1 90 
3.7 Consultanta 3,870 735 4,605 

3.7.1 . Manaqementul de oroiect pentru obiectul de investi\ii 3,870 735 4,605 



ANEXA 3 

Lista cantitati de lucrari Extindere sistem de iluminat public Cartier Camping Apa Rece 

Nr 
Denumire operatiune UM 

crt. 
Pret unitar Cantitate Valoare 

1 Cablu tip CYY 3x1 ,5mmp, pozare ml 4.00 320 1,280 
2 Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare buc 18.00 156 2,808 

3 Cutie comanda iluminat public buc 7,000.00 1 7,000 

4 Cutii de derivatie din policarbonat buc 6,000.00 2 12,000 

5 Evacuare reziduri to 80.00 50 4,000 

6 Masuratori electrice h 60.00 10 600 
7 Mon tare console I= 1.5 m buc 180.00 39 7,020 
8 Montare corp de iluminat LED 45W buc 1,150.00 39 44,850 
9 Montare siguranta electrica in corp de iluminat buc 18.00 39 702 
10 Montare stalpi metalici h=6m buc 800.00 39 3 1,200 
11 Realizare fundatie stalp metalic h=6m buc 520.00 39 20,280 
12 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2" 2.5 m lungime buc 700.00 4 2,800 
13 Realizare subtraversare profil Tin tub d=110 mmp ml 120.00 40 4,800 
14 Refacere beton me 480.00 12 5,760 
15 Sapatura me 90.00 528 47,520 
16 Umplutura compactata in straturi de 0,2m ml 35.00 396 13,860 
17 Spargeri betoane me 250.00 14 3,500 
18 Transport si asternere pat nisip me 60.00 132 7,920 
19 Pozare cablu ACYABY 4x16 mmp ml 11.00 1,750 19,250 
20 Pozare cablu ACYABY 3x35 + 16 mmp ml 14.50 50 725 
21 Pozare folie avertizoarc in profilul de sant ml 1.00 1,650 1,650 
22 Pozare platbanda 40x4 in sant existent ml 7.80 1,750 13,650 
23 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala ml 80.00 150 12,000 
24 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala ml 160.00 40 6.400 
25 Zona cu strat vegetal, decopertare ml 6.50 1,650 10,725 
26 Zona cu strat vegetal, refacere ml 10.50 1,650 17,325 
27 Tub PVC G pozat in sant comun d=1 10 mmp ml 34.00 40 1,360 
28 Tub PVC pozat aparent d=63 mmp ml 12.00 200 2,400 

TOTAL VALOARE ( fara TVA) 303,385 
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3 
4 

5 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

E~ 
SOLUTIONS 

.o 
~~~~~i!Mil~~ 

ANEXA 3 

Lista cantitati de lucrari Extindere sistem de iluminat public Cartier Camping Apa Rece 

Denumire operatiune UM Pref unitar Cantitate Valoare 

Cablu tip CYY 3x1 ,5mmp, pozare ml 320 
Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare buc 156 
Cutie comanda iluminat public buc 1 
Cutii de derivatie din policarbonat buc 2 

Evacuare reziduri to 50 
Masuratori electrice h 10 
Montare console 1=1.5 m buc 39 
Montare corp de iluminat LED 45W buc 39 
Montare siguranta electrica in corp de iluminat buc 39 
Montare stalpi metalici h=6m buc 39 
Realizare fundatie stalp metalic h=6m buc 39 
Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2" 2.5 m lungime buc 4 
Realizare subtraversare profil Tin tub d=110 mmp ml 40 
Refacere beton me 12 
Sapatura me 528 
Umplutura compactata in straturi de 0,2m ml 396 
Spargeri betoane me 14 
Transport si asternere pat nisip me 132 
Pozare cablu ACYABY 4x16 mmp ml 1,750 
Pozare cablu ACYABY 3x35 + 16 mmp ml 50 
Pozare folie avertizoare in profilul de sant ml 1,650 
Pozare platbanda 40x4 in sant existent ml 1,750 
Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala ml 150 
Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala ml 40 
Zona cu strat veqetal , decopertare ml 1,650 
Zona cu strat vegetal , refacere ml 1,650 
Tub PVC G pozat in sant comun d=110 mmp ml 40 
Tub PVC pozat aparent d=63 mmp ml 200 

TOTAL VALOARE ( fara TVA) 
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ANEXA 4 

Matricea riscurilor de exploatare pentru extinderea sistemului de iluminat public in 
municipiul Sacele - cartier Camping Apa Rece 

1 ··--·r·--·----------------r········-··-······-···-···-··················-······r······-··············································································-······1 
i l i i Distributia riscurilor i 
: Nr. ! . . i . i i ! ! Categone de nsc ! Descnere : : 
i Crt. I ! :················-···············-···········T··············-·························--i 
! I i i Beneficiar i Executant i 
: 

1
: i i i i 

I l I I I 
L-----~····-··-·-·-···--·--·-----L·············-········· ··································J·· ··· -············· ········· ·· ··········· · ···l············ ······--······-· ··········- ····j 

1 1. I Riscuri de amplasament I 

f-·····-·t·-···-···-···--·-·····-·--·-···-r··········· ······ ··· · ······································r············································r······ ··········· ··················· ··········~ 
i 1. l Extinderea Sistemului i Sistemul de iluminat public se I Riscul de litigiu privind j Riscul de a nu putea j 
! ! de lluminal Public i afla in proporlia cea mai mare nepredarea I execula lucrarile de j 
i ! (SIP) din Municipiul i in palrimoniul Municipiului amplasamenlului calre ! modernizare si i 
! ! Sacele - earlier ! Sacele Execulanl i extindere in lermenul i 
i ! Camping Apa Rece ! ! angajat prin contract, ! 
I I I ' I 

' i pe structura l j ca urmare a nepredarii j 
! existenta. i ! amplasamentului i 
i i i i 

~----+----·-------------1-··-- · ··-······ ··-·······-·········· ·-·····--·········i···············-······ -·············--·· ···t····-··-·-··-·-··--··-·--·-···~ 
! 2. I Aprobarile privind I Autorizatiile, avizele si i Riseul de neineepere a · Riseul privi nd inlarzieri I 
I I exeeutarea luerarilor I aprobari le de alocare resurse I lucrarilor in termen de I in obtinerea aprobarilor j 
! I de extindere. l bugetare privind amplasarea i extindere a Sistemului I si autorizatiilor .

1
. 

i I ! elementelor infrastructurii j de lluminat Public din j reglementate prin 
1 

! 1 ! Sislemului de lluminal Public ! Municipiul Sacele - !I cadrul legislaliv privind i 
I j I din Munieipiul Sacele ·earlier ! earlier Camping Apa executia luerarilor j 
\ : ! Camping Apa Rece (a I Rece datorat lipsei de eonlraclate ! 
i I ! stalpilor) j finantare privind I \ 
\ I J 1· infrastructura SIP j j 
I • . • 
L __ . ___ J ... ·-·- ·····---···- ---·-···-···l·········································-··························································-·····L··········-················-···-·····-·J 
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r-···-····r······-··········-······----·-····-·-r···········-··············································r············································r··············································: 
! 3. i Disponibilitatea ! Amplasarea stalpilor de ! Riscul ca in cazul in ! Riscul de intarziere a j 
! ! amplasamentului ! iluminat pentru extinderile i care amplasarea i executiei lucrarilor de ! 
l ! l Sistemului de lluminat Public I elementelor ! extindere a Sistemului ! 
J i l din Municipiul Sacele - cartier j infrastructurii SIP sa l de lluminat Public din j 
i i i Camping Apa Rece si a i fie pe terenul apartinad i Municipiul Sacele - i 
i i i locului de amplasare a l alter proprietari decal j cartier Camping Apa i 
! l i punctelor de aprindere a i Municipalitatea si i Rece si de punere in l 
i ! ! iluminatului public. ! acestia sa nu permita j functiune a investitiilor i 
l I i l o eventuala amplasare \ prin decalarea \ 
! ! ! ! a elementelor i termenului de receptie i 
! ! i ! infrastructurii SIP pe ! finala. · 
1 I : I , I i l i i propnetatea lor. i 
: I : I : 
i i i i j I 

1-·--1--------·--·-------------·-'-··························································'········································································-···············-····1 
1 II. I Riscuri de proiectare, constructie si receptie l 
l I 1 
l ! ! 
~---·------r·--·-···- ·····----------------··T····· ··· ··········· ···················· ·· ·-·------·--·····T··············· ············--··--···--·······T-------------···--······--······--·············: 
J 1. i Proiectare : Proiectul nu permite I Riscul de a nu i Riscul de a inregistra l 
'1 , ! efectuarea prestatiilor la ·

1 
beneficia de un SIP I pierderi financiare fata ! 

I I I I I j i costul ofertat. i extins potrivit l de oferta initiala. i 
j i i I angajamentelor i i : ! : : . : : 
i ! i i antenoare. i i 
i I ! i ! ! 
r-;~--rso1u~;1~;~1~:e-c~~---rs~~~;i·i~;·;~·h·~;~~--~;~-~~~~--~~---··r·~;~~-~l--~~--~-~-~--~~~-~-~~--r··~~~-~~;·d~-;~,-~~----····-·····1 
I I sau inadecvate. I sunt corespunzatoare din I Sistemului de lluminat I penalitati si daune ! 
I I ! punct de vedere tehnic pentru I Public in Municipiul I contractuale sau de I 
I I I a asigura realrzarea I Sacele - cartier I reziliere a contractului I 

I I performantelor luminotehnice I Camping Apa Rece I de lucrari I 
I I I 

1 I I ale Sistemului de lluminat extins potrivit I I 
I I I Public din Municipiul Sacele - I standardelor de I J 

I j cartier Camping Apa Rece. I ilu'.11inat ~i _de 1 i 

I 
1 I neindeplin1re a !

1 
1 

I . . . . I i ind1catonlor prevazut1 l I 
i 1 in Regulamenul 1 1 I j I Serviciul ui de lluminat I I 

I ! I Public. I l 
I I I : I 

I I ! ! I ! 
L------...!.----- ----------··•-H•------!-- -·-··················--······················-········-J·--···-····----··-·-··---·----······-·-·····-··L---···········--·-.-·-···············--·--·-·J 
i 1 ; i : : 

I. I i i i : 
• ' I • 

L ___ ___ L __________________ j ______________________________________________________ J ____________________________________________ L. _____________________________________________ j 
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r----------r-------------------------------r-----··----·-·-··---··-·--·---·------------·--·-·-··--r··--·-····-·-··------·-··---···--··-·-··-·--r·----·----------·----·----·--------·--·-·------i 
! 3. i Constructie ! Aparitia pe parcursul executiei i Riscul de intarziere a ! Riscul de plata a unor l 

! j l extinderii Sistemului de j punerii in functiune si i penal itati si daune ! 
! ! i lluminat Public din Municipiul ! de majorare a ! contractuale si a unor i 
! ! i Sacele - earlier Camping Apa i costurilor initiale. i pierderi financiare ca ! 
! i I Rece a unor evenimente, care ! i urmare a depasirii i 
j ! l tac imposibila finalizarea la j j costului initial estimat. ! 
J l \ ten:nen a constructiei la costul ! j l 
! ! i est1mat. I ! ! 
: : I I I I 
~---------+---- --------·------·--·-·--------l-··-· --···--·-----------·-··------·-····---···· ···-·······-+·-····-······-·-- ·- ··--···--- ---·--·-·----·-··~------·--· -·--·-·--·--·----· ··········· · ···--- -i 
! 4. ! Schimbarea cerintelor j Beneficiarul isi schimba j Riscul de modificare a i Riscul de a nu realiza ! 
i l beneficiarului in afara ! cerintele dupa semnarea i proiectului fata de eel ! proiectul in termenul i 
l l limitelor contratuale. ! contractului. I stabilit initial prin \ stabil it prin contract, de \ 

j i j oferta, care conduce la j crestere a costurilor i 
I I I costuri suplimentare ! totale ale proiectului i 
j i i de nepredare, de i fata de cele initiale j 
j ! I intarziere a receptiei si j ofertate si de ! 
! i ! eventual de crestere a ! neefectuare a receptiei ! ! j ! costurilor proiectului j la termenul contractat. l 
: ! I de extindere a j i 
I I I Sistemului de lluminat j i 
j i i Public. l l 

L ......... l. __________ , ___________________ J ........................................................... 1L_ ............................................ L ............................................ .J 
l 5. i Receptie investitie I investitia privind Extinderea Riscul de nepunere in I: Riscul de plata a unor I 
! l I Sistemului de lluminat Public j functiune a Sistemului penalitat1 si daune l 
! I I din Municipiul Sacele - cartier j de lluminat Public in j contractuale ca urmare l 
! I 1 Camping Apa Rece nu se I Municipiul Sacele - 1 a intarzierii darii in l 
! ' i finalizeaza la termenul earlier Camping Apa I folosinta a Sistemului j 
\ ! I contractual , sau aceasta nu I Rece modernizat la ! de lluminat Public din ! 
i j j respecta proiectul aprobat. I termenul stabilit. i Municipiul Sacele - II 

! I ! I I cartier Camping Apa , 

j I ! l J Rece extins la termenul I 
• I I ' I t t I \ ! ! I I contrac a . I 
~-······-·f··------·-·-·-----···-------···L.··---········--······---·---··-----············-·--······L ____ ....................... __________________ L _______________________________________ , ____ 4 
i 111. ! Riscuri de finantare. i 
l ! I 

~--------~---···---------··--·---------i--·------·-··----·--·- ·--·----·-·-·-·····-···-·-------··-··-1· ·-··-··· - ·--·-··-·-··-··-·-·-·-·--··--···-····r·-··----·--·-····· ·-·-·--·-----------·----·-·-·~ 
J 1. i Dobanzi pe parcursul j Dobanzile la creditele I In cazul scaderii ! In cazul cresterii I 
j j investitiei . i angajate se pot schimba pe I dobanzilor creditului, I dobanzii creditului j 
l j j parcursul investitiei. ! exista riscu l de a plati ! angajat, exista riscul de j 
! ! i I o suma mai mare j a inregistra pierderi I 
! ! j 1 pentru activitatile de I financiare fata de j 
! I j j investitii in SIP i profitul initial estimat. ! 
! ! j ! contractate . ! \ 
i ! ! ! i i 
L--- ------ L·-------·--·-··········-----·-····-'· ·····································-·····················J ................................................ 1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .J 
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: -·--··1·----------------------·-·-·1···-·-···-··-····-·-··-··-·-·-··-·-····-··--··-··-··-·-·-·-r···-··---··-······-····--·-··················r·······························--·-··--·----··: 
! 2. I Finantator incapabil i Executantul castigator nu este ! Riscul de a nu : Riscul de a nu duce la ! 
! i i capabil sa mobilizeze surse \ beneficia de un ! indeplinire executia i 
i ! ! financiare pentru acoperirea ! Sistemului de lluminat ! clauzelor contractului ! 
i ! i financ1ara a proiectului. i Public in Municipiul i de extindere a l 
l ! i l Sacele - cartier i Sistemului de lluminat j 
l i ! l Camping Apa Rece ! Public din Municipiul ! 
' • • I I i I j i extins corespunzator ! Sacele - earlier 
i : i i la termenul din i Camping Apa Rece. 
i i i l contract i 

l _______ i·--·----·--·-·····--···--··.l. ........................................................... l. ................ : ............................. ~·-··· ········ ······-·····················--·i 
3. ! Finantarea j Executantul nu poate asigura \ Riscul de a nu ! Riscul de neindeplinire !I 

I indisponibila i resursele in cuantumul stabilit i beneficia de un i a obligatiilor 
! j pentru finantarea executiei i Sistemul de lluminat \ contractuale si toate ! 
! l proiectului de modernizare i Public in Municipiul i celelalte consecinte ce i I ' . . , 
I ! i Sacele - cartier j decurg din aceasta. ! 
! ! ! Camping Apa Rece ! i 
! \ \ extins la standardele \ l 
I : : . . . : i ! \ l stab1hte pnn contract l l 

L----l---------------J-·-·---····-----------------------·-------------------~---------· -------··-·······-................. ~---------------·-------------.. ·------·--·J 
! 4. ! Modificari de taxe l Taxele care se aplica finantarii ! Riscul de a nu putea i Riscul de scadere a j 
i j i iluminatul public pot fi i finanta valoarea i profitabilitatii ·1 

i l j modificate de catre beneficiar. i investitiei la care s-a j contractului sau de a , 

i i ! j angajat prin contract I inregistra pierderi I 
i i : ' t Id ' t· I : i i : pen ru s1stemu e ! inanc1are. .

1
• 

i I , '·1 . bl" I : I ! I I uminat pu IC. : I 
! ! ! ! ! : 
~---·--·+--------------------------- -------l-····-··-·----·--·-·--·-·--·-······--·-·--·---········--··-·l· ·-···· ·· - ····-····························· · ·+················-······-······ ···-····---·- ·--··i 
! 5. ! Finantarea ! Ca urmare a aparit1ei de ! R1scul de a nu avea ! Riscul ca executantul l 
j l suplimentara j solutii noi de iluminat impuse j prevazute 1n buget ! sa nu poata suporta i 
j i ! pnn lege sau a unor extinderi ! sumele necesare ! financiar consecintele j 
i ! ! neprevazute a zonelor de ! finantari1 lucrarilor j modificarilor pe termen ! 
! :

1
' ! iluminare. ! suplimentare. ! scurt. ! 

• I I I : 
: : : : : I 
~--·--·+---------------------·-----L ......................... _. ___ .......................... J ........••..•........ ·-··-·-·······---·--·---l--------···-----·······--·----·-------·-·--i 
l IV. ! Garantie i 
i i i 
t_ ______ J.... __________ ---------------------------·------------------ ------ ... ··--······-- -----·---·-------·-···--------------------- .... .......... ....... _________ J 
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:-------T·------------------------------T··-·-··------·-··-·-··---------·----·-·--·-·--·-·--·-·-·---r··--·-·-··-·-------------------------------T-------------------------------------------; 
! 1. ! Lucrari l Calitatea lucrarilor executate ! Riscul ca Sistemului I Riscul ca valoarea ! 
j ! necorespunzatoare ! este necorespunzatoare, ! de lluminat Public din j lucrarilor de remediere ! 
i i i avand ca rezultat cresterea i Municipiul Sacele - i a defectiunilor sa ! 
! ! ! peste valorile prevazute a i earlier Camping Apa i afecteze profitabilitatea ! 
j ! j costuri lor de intretinere a ! Rece sa nu I proiectului i 
i j ! Sistemului de lluminat Public i functioneze in mod 

1

. ! 
i i j din Municipiul Sacele - cartier ! corespunzator, sa nu I 
i i i Camping Apa Rece i atinga indicatorii de I ! 
' I • • ' ' 
! ! ! l performanta prevazuti ! ! 
! i j ! in Regulamentul \ ! 
i I ! ! Serviciului de lluminat ! ! 
: : ' I I I 
• ' I ' p bJ"C I ' i l I ! u I . I I 
r---------+--------- ---------------------------'------------------·--·-----·-·--·-·-··--·------·--·-·---··--'-·------·--···-·-·-------·---········------·-··'···---··---·······-·-----------····------·--·-·1 
l V. j Piata l 
i : i 
~-- ·-----f----····-·-···------------------·---T··-·-····-··-·--·------·-··-·--·-·-··-·-····-·-----···-··--,.----·-··-·-·--·-·-··-·-·--·-·----·------··--r··-·--·----·-·----·-··----··-··-------·-------1 
l 1. I lnflatia : Valoarea platilor in timp este ! Riscul de a nu primi o 1 Riscul de a nu acoperi i 
i I ! diminuata de inflatie. J lucrare la nivelul I din sumele incasate l 
i i I I I ' I I j i angajamentelor I costurile lucrarii. J 

i i i ! asumate de executant .

1 

i 
j j ! ! prin contract. j 
i i i ! i i 
[---··---+------------------·-------··-------------L·-·-·--·-··-·--·-····-·-··-·--·--···-··-·----·---·--·-··-·J·---···-···········-············-····-····-····L·-··------··········-········-·······-------i 
I VI. I Riscul legal si de politica al beneficiarului I 
i I I r-------t---------------------------------r-···-··-·-··-·--·-·-·--·-··--------··--------··-·-·--·-··-·r·--··-·----·-·----·-·-·-----·---·--····--·T·----------·-----··------·-----·-·-··-----1 
i 1. i Reglementare i Exista un cadru statutar de ! Riscul ca furnizarea i Riscul ca nivelul i 
i i ! reglementari care va afecta i lucrarii sa fie afectata i venituri lor, cheltuielilor ! 
i j i activitatea executantului. \ in ce priveste nivelul j si profitabilitatii j 
i i i ! cantitativ si cal itativ I contractului lucrarii ! 
· ! ! ! asumat prin contract. j prestate sa fie atectate. ! 

~------·----~--------- ------------ --------·--·---l----·----·-··--- --------· - -·------ -----·--· --- -·-----·- ----~---·-··---- ·····---- ------- --------·--···--·-.Jr·------------------------------·-------------- l 
! 2. ; Schimbari legislative ! Schimbarile legislative sau de 1

1 
Riscul de afectare Riscul de crestere II 

' ' I i j sau de politica I polit ica a beneficiarului care l semnificativa a semnificativa a I 
i ! i nu pot ti anticipate la ! investitiilor in extindere costuri lor proiectului si I 
i i i semnarea contractului si care i a Sistemului de diminuarea drastica a , 
! ! i se adreseaza direct, specific i lluminat Public din profitabilitati i acestuia ! 
! j ! si exclusiv proiectului, ceea ce j Municipiul Sacele - I sau intrarea in zona j 
! ! I modifica nivelul costurilor de ! cartier Camping Apa pierderilor cu afectarea I 
i i capital sau operationale ale i Rece sau a primirii I serioasa a calitatii. 
! i proiectului. i unei lucrari sub nivelu l 1. ! 
' I ' I ! j ! calitativ prevazut in 

1

1 i 
! l i contract. ! 
i i i I j 
i I ! I I ... ______ ..-___________________________________ -------------------·-·········--···--·-·---·-··-·-····--···~-- - · - ··-······-···· ···- ----······ ·· ············"······· ··· ··--·-···---------------------------.. 
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\ VII . ! Activele pro1ectului · \ 

~--·-··-~-----·----·-···--·-·--·--;··········-··-····· ·············· ·· ···-··· -············-··,···-············-······· ·················· ·· ,······ ·--······················ · ·········· ·-~ 
i 1. J Deprecierea tehnica i Deprecierea tehnica si morala i Riscul de a primi o j Riscul de a furniza o l 
I i a extinderii S1stemului I a solutiei propuse este mai ! lucrare sub noile I lucrare sub noile I 
i 1

1 

de lluminat Public din I mare decat cea stabilita initial. ! standarde actualizate. ! standarde actualizate 1' 

I ... IS I I ! I I I Munic1p1u acee - ! l \ \ 
j ! cartier Camping Apa I \ l I 
I I R I I I I ! ece. I I I I 
I I I I I I 
! _L I I I I r--···-· I ······--·--········-·------------L---······--------------··----·-····· .. ·········-·-···J .......... ................ ..................... L .............................. . . . - ........... 1 
i VIII. ! Forta majora I 
l i ! 
L--·····-J.·--·-·--··--···-··---··- --·--····-·-············--·-··-····················-···-···························································-·········································J 
11. I Forta majora I Forta majora declarata si care I Riscul de intrerupere I Riscul de crestere a , 

1 

1 

se intinde pe o durata mare pe perioade mari de cheltuielilor si a 
\ I de timp impiedica realizarea timp a primirii unei pierderilor financiare 
II I contractului. lucrari crespunzatore. ale proiectului, ca 

urmare a cresterii 
I I cheltuielilor cu 
I I asigurarea bunurilor de 

I l capital. I 
L .......... l.·-···-- - -····-··-·--···-···-·- ·························-··-···········-·········--·-···J .............................................. ········-····-·-·········-···········--·-····..J 
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ANEXA2 
DEVIZ GENERAL 

conform H.G. 907/2016, prlvlnd cheltu lelile necesare realizarii oblectlvulul: 
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CARTIER CAMPING APA RECE , MUNICIPIUL SACELE 

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate 

Nr. 
Denumlrea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuleli 

Valoare 
TVA 

Valoare 
crt. {farll TVA) (inclusiv TVA) 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

eABI~A Ht 
CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea i;i amenajarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 
1.2 Amenaiarea terenului 0 0 0 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i aducere la starea 
8 500 10 115 

initiala 1 61 5 
1.4 Cheltuleli oentru relocarea/orotectia util itatilor 0 0 0 

Total Capitol 1 8 500 1 615 10 115 
CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilita\ilor necesare obiectivului 
2.1 Alimentare energie electrica 2 500 475 2 975 

Total Caoitol 2 2 500 475 2 975 
CAPITOLUL 3 

Cheltuiell pentru proiectare !ii aslstent4 tehnic4 
3.1 Stud ii 3 500 665 4 165 

3.1.1. Studii de teren (topoqrafic si oeotehnic) 3 500 665 4 165 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 
3.1 .3. Alte studii speclfice 0 0 0 

3.2 Documentatii suport iri taxe pentru obtlnerea de avize, 2 500 0 2 500 
acorduri si autorizatii 

3.3 Exoertlzare tehnic4 0 0 0 

3.4 Certificarea perlorman\ei energetice ,1 auditul energetic al 
0 0 0 

cladirilor 
3.5 Proiectare 22 500 4 275 26 775 

3.5.1. Terna de proiectare 0 0 0 
3.5.2. Studiu de orefezabilitate 0 0 0 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta\ie de avizare a 16 000 3 040 19 040 
lucrarllor de lnterventil si deviz oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0 0 0 
avlzelor/acordurilor/autorlzatillor 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic ~ i a 

2 000 380 2 380 
detaliilor de executie 
3.5.6. Proiect tehnic si detalll de executie 4 500 855 5 355 

3.6 Organlzarea procedurilor de achlzitie publlcll 1 000 190 1 190 
3.7 Consultanta 3870 735 4 605 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru obiectul de investi\ii 3 870 
735 4 605 



3.8 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
4.6 

5.1 

5.2 

5.3 
5.4 

6.1 
6.2 

3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 
Asistenta tehnica 8 500 1 615 10 115 
3.8.1 . Asistenta tehnica din oartea oroiectantului 2 000 380 2 380 
3.8.1.1. Pe oerioada de executie a lucrarilor 1 000 190 1 190 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantulul la fazele lncluse in 
programul de control al lucrarilor de execu\ie, avizat de d!tre 1 000 190 1 190 
lnsoectoratul de Stat in Gonstructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 6 500 1 235 7 735 

Total Capltol 3 41 870 7 480 49 350 
CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

Construc\ii $i instalatii 335 000 63 650 398 650 
Montai utilale, echlpamente tehnoloaice si func\ionale 0 0 0 
Utilaje, echipamente tehnologice ~ i funcjionale care necesita 

0 montai 0 0 

Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care nu 
necesita montaj $1 echipamente de transport 0 0 0 
Ootari 0 0 0 
Active necorporale 0 0 0 

Total Capitol 4 335 000 63 650 398 650 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

On::1anizare de $antier 3 000 570 3 570 
5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii aferente organizarii de 
l$antier 0 0 0 
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanlzaril santierulul 3 000 570 3 570 
Comisioane, taxe. cote costul creditului 13 365 0 13 365 
5.2.1. Comisioanele ~i dobanzile aferente creditului bancii 

0 0 0 
finantatoare 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calita\ii lucrarilor de 

1 675 0 1 675 
constructii 
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism ~i pentru autorizarea 335 0 335 
lucrarilor de constructii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor • CSC 1 675 0 1 675 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, aviza conforme ~i autoriza\ia de 

9 680 0 9 680 
construire/desfiintare 
Cheltuieli diverse si neorevlizute: 33 500 6 365 39 865 
Cheltuieli oentru informare si oublicitate 0 0 0 

Total Capitol 5 49 865 6 935 56 800 
CAPITOLUL 6 

Cheltulell pentru probe tehnologice §i taste 

PreQatirea personalului de exploatare 500 95 595 
Probe tehnoloaice si teste 500 95 595 

Total Capitol 6 1 000 190 1 190 

TOT AL GENERAL 438 735 80 345 519 080 
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +Cap. 1.4 + 346 000 65 740 411 740 
Cao.2 + Cao.4.1 + Cao.4.2 +Cap.5.1.1) 

in preturi la data de mai 2019 / 1 EURO= 4,7607 lei ~ 0;1·-._, "' · rte~"'' cm1, "°<?'\ Beneficlar 
Mun/clplul Sace/e ts so~s.. s, $0~\)\\9~ . . 

'\~~· ?\'/ 
~ 
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ANEXA3 

Lista cant/tat/ de lucrari Extlndere slstem de llumlnat public Cartier Camping Apa Rece 

Nr 
Denumlre operatlune UM Pret unitar Cantitate Valoare crt. 

1 Cablu tio CYY 3x1 ,Smmo, pozare ml 4.30 320 1 376 
2 Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare buc 21.50 156 3 354 
3 Cutie comanda llumfnat public buc 7 150.00 1 7 150 
4 Cutii de derivatie din policarbonat buc 5 050.00 2 10 100 
5 Evacuare reziduri to 95.00 50 4 750 
6 Masuratori electrice h 70.00 10 700 
7 Mon tare console I= 1.5 m buc 185.00 39 7 215 
8 Montare corp de iluminat LED 45W buc 1 210.00 39 47 190 
9 Montare siquranta electrica in coro de iluminat buc 20.00 39 780 
10 Montare stalpi metalici h=6m buc 895.00 39 34 905 
11 Realizare fundatie stalo metalic h=6m buc 560.00 39 21 840 
12 Realizare priza de pamant din 3 electrozi 2 1/2" 2.5 m lunqime buc 780.00 4 3 120 
13 Realizare subtraversare profil T in tub d= 11 O mmp ml 145.00 40 5 800 
14 Refacere beton me 550.00 12 6 600 
15 Sapatura me 98.00 528 51 744 
16 Umplutura compactata In straturi de 0,2m ml 38.00 396 15 048 
17 Spargeri betoane me 300.00 14 4 200 
18 Transport si asternere oat nisip me 70.00 132 9 240 
19 Pozare cablu ACYABY 4x16 mmp ml 11.75 1 750 20 563 
20 Pozare cablu ACYABY 3x35 + 16 mmo ml 15.90 50 795 
21 Pozare folie avertizoare In profilul de sant ml 1.30 1 650 2 145 
22 Pozare platbanda 40x4 in sant existent ml 9.50 1 750 16 625 
23 Refacere imbracaminte asfaltica zona pietonala ml 95.00 150 14 250 
24 Refacere imbracaminte asfaltica zona stradala ml 210.00 40 8 400 
25 Zona cu strat veqetal, decopertare ml 8.00 1 650 13 200 
26 Zona cu strat veqetal, refacere ml 11.80 1 650 19 470 
27 Tub PVC G oozat in sant comun d=110 mmo ml 36.00 40 1 440 
28 Tub PVC pozat aparent d=63 mmp ml 15.00 200 3 000 

TOTAL VALOARE ( fara TVA) 335 000 
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