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PARTEA I
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Satul Santelec face parte din cadrul Comunei Hidiselu de Sus.
Lucrările de reabilitare se vor executa pe zona carosabila DC 60, dupa cum urmeaza:
a) - km 2+125 pana la km 2+975 – 850 ml
b) – km 3+907 pana la km 4+057 – 150 ml
2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
2.1. Descrierea lucrărilor:
Pentru realizarea legăturii intre DN76 cu drumul comunal se constată o deteriorare accentuata a zonei
carosabile asfaltate de la - km 2+125 pana la km 2+975 – 850 ml, respectiv a km 3+907 pana la km 4+057 –
150 ml.
Suprafata pe care se vor realiza lucrarile este de 5000 mp.
2.2. Prezentarea situaţiei actuale
Având in vedere gradul ridicat de uzura a suprastructurii, este necesara o reabillitarea a covorului
asfaltic pe suprafaţa carosabila a - km 2+125 pana la km 2+975 – 850 ml, respectiv a km 3+907 pana la km
4+057 – 150 ml.
Remedierea degradărilor prin înlocuirea structurii rutiere se face prin înlocuirea structurii rutiere vechi
cu o structura rutiera noua, dimensionata şi alcatuita în condiţii corespunzătoare. Tehnologia de execuţie va
cuprinde operaţii prevăzute în „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru prevenirea si remedierea
imbracamintilor rutiere modeme „ - Indicativ AND 547/2013 Potrivit legislaţiei in vigoare: PE 731/1985 Normativ de întreţinere şi reparaţii curente pentru construcţiile energetice, PE 130/1999 - Normativ privind
comportarea
în
timp
a
construcţiilor
şi
NP
087/2003
Normativ
pentru urmărirea construcţiilor hidrotehnice periodic este necesar a se executa lucrări de întreţinere.
3.
PREVEDERI
în conformitate cu :

LEGALE

CARE

STAU

LA

BAZA

EXECUŢIEI

LUCRĂRILOR

Ordonanţa ANRE 96/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta
Normativul de întreţinere şi reparaţii curente pentru construcţii energetice PE 731/ 1985;
Normativul privind comportarea in timp a construcţiilor P 130-1999;
Normativul pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice NP 087-2003;
Legea 82/1998 de aprobare a OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si
completările ulterioare si normele de aplicare a acesteia;
SR 174-1/01.2009 Lucrări dedrumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii
tehnice pentm mixturi asfaltice;
SR 174-2/A91/11.2005 Lucrări de dmmuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
Condiţii tehnice pentu
imbracamintilor executate;

prepararea

si

punerea

in

opera

a

mixturilor

STAS 539/79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere;
SR 662/2002 Agregate naturale de balastiera . Condiţii tehnice de calitate;

asfaltice

si

recepţia

SR 667/2001Agregate naturale si piatra prelucrata pentm lucrările de dmmuri. Condiţii tehnice generale
de calitate;
SR 8877-1/2007 Lucrări de dmmuri. Partea1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate;
AND 552/1999 Condiţii tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de
dmmuri;
AND 547/2013 Normativ pentm prevenirea si remedierea defecţiunilor la imbracamintile rutiere
modeme;
AND 605/2014 Mixturi asfaltice executate la cald, Condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera;
AND 554/2002 Normativul privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor
4. DESCRIEREA SOLUŢIEI TEHNICE
Pentru realizarea stratului de uzura, se impune execuţia următoarelor lucrări:
- curăţirea mecanică in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor support
alcatuite din: suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura
mecanica
fixate
pe
tractor;
- amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de
uzura din mixture asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida;
- transport rutier materiale cu autovehicule speciale;
- imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald in grosime de 5 cm cu asternere
mecanica;
- mixture asfaltica BA 16;
- strat uzura ABPC31,5;
- dislocare utilaje
Materialul folosit, este beton asfaltic de tip BA16/ ABPC31,5 , corespunzător cerinţelor din AND605Mixturi asfaltice executate la cald condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera, si SR EN
13108-1:2006/C91:2014. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaltice specifice, care să
confere rezistenta si durabilitatea necesare îmbrăcămintei, precum si o suprafaţă de rulare cu
caracteristicicorespunzătoare care să asigure siguranţa circulaţiei si protecţia mediului înconjurător, conform
reglementărilor legale in vigoare.
5. VALOAREA LUCRĂRILOR
Determinarea valorii estimate a lucrărilor se va face pe baza soluţiei tehnice prezentate la punctul 4, si
pe baza listelor de cantitati de lucrări cuprinse in Partea - III.2. Parte economică- Antemasuratori
6. TERMEN Şl GRAFIC DE DESFĂŞURARE
Termenul estimat de execuţie al lucrărilor este de 60 zile de la emiterea ordinului de incepere.
7. CONDIŢII GENERALE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI/LUCRĂRII
7.1. Legislaţie aplicabilă
7.2. Cerinţe de calitate
• Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii;
• Ordinul ANRE 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de mentenanţă;
• PE 731/1985 - Normativ de întreţinere şi reparaţii curente pentru construcţiile energetice;

• PE 130/1999 - Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor;
• NP 087/2003 Normativ pentru urmărirea construcţiilor hidrotehnice;
• C56-1985 Normativ pentru
instalaţii;
7.3. Cerinţe de protecţia mediului

verificarea

calitatii

si

recepţia

lucrariilor

de

construcţii

si

• Se vor respecta prevederile privind protecţia mediului din "Convenţia privind delimitarea
răspunderilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, AII, protecţia mediului" ce se va întocmi la momentul
contractării.
• Toate materialele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind
protecţia mediului în vigoare şi cu standardele europene asimilate standardelor române în acest domeniu.
7.4. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă
• Se vor respecta prevederile privind securitatea şi sănătatea în muncă din "Convenţia privind delimitarea
răspunderilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, AII, protecţia mediului" ce se va întocmi la momentul
contractării.
Nu se admite efectuarea lucrării fără îndeplinirea uneia din formalităţile legale de admitere la lucru( AL, PV )
prevăzute în ISSM HE 001.
• Se vor respecta prevederile ISSM HE '001*014.
• Toate materialele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind
securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare şi cu standardele europene assimilate standardelor române în
acest domeniu.
7.5. Cerinţe de apărare împotriva incendiilor
• Se vor respecta prevederile privind apărarea împotriva incendiilor din"Convenţia privind delimitarea
răspunderilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, AII, protecţia mediului" ce se va întocmi la momentul
contractării.
• Persoanele fizice şi juridice care efectuează verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens, în condiţiile legii.
• Prestatorul răspunde de respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe în vigoare privind apărarea împotriva
incendiilor.
• Toate materialele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind
apărarea împotriva incendiilor în vigoare şi cu standardele europene asimilate standardelor române în acest
domeniu.
8. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
• Sa numească responsabilul de lucrări care sa urmareasca cantitativ si calitativ lucrarile/serviciile realizate si
sa
confirme
cantitatile
reale
executate
in
vederea
decontării
acestora.
• Sa participe la punctele de inspecţie proprii menţionate in planul calitatii/PCCVI;
• Executantul are obligaţia de a obţine aprobarea de instituire a restricţiilor de circulaţie , conform ordinului MT
- Ml nr. 1112 / 411 /octombrie 2000. In schemele de instituire a restricţiilor de circulaţie,obligatoriu se vor
prevedea panouri de semnalizare luminoase, conform Schemei B12 , anexa IV la normele de mai sus.
• Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatoruiui/executantului preţul pentru serviciile/lucrarile executate in
condiţiile negociate si la termenele stabilite prin contract.
9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Şl VERIFICAREA CALITĂŢII
• Recepţia, in faza finala a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor din HG
273/1994 (actualizata) si HGR 434/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

• Nu se accepta recepţii parţiale.
• In termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor consemnate in PV de recepţie la terminarea
lucrărilor, prestatorul are obligaţia să prezinte situaţiile de lucrări;
• Garanţia pentru lucrările executate este de 24 luni;
• Garanţia de bună execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate.
• Verificările şi controlul execuţiei lucrărilor se vor face atât pe parcursul executării lucrărilor, cat şi la
terminarea acestora în conformitate cu listele de cantitati real executate, fara a depăşi valoarea contractului.
• La finalizarea lucrărilor se vor întocmi procese verbale de recepţie, situaţia privind cantitatile de lucrări
executate (ataşament), situaţia de plata aferenta lucrărilor prestate ce vor sta la baza decontării lucrărilor
realizate.
• In termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligaţia să prezinte situaţiile de lucrări.
• Nu se accepta recepţii parţiale.
PARTEA II
PIESE DESENATE
Partea desenata va conţine desene care descriu lucrările ce urmeaza a fi executate si justifica valorile din
tabelele cu cantltati de lucrări.
• Poze— Anexa nr. 1
PARTEA III
1. CANTITĂŢI DE LUCRĂRI
Tronson
Km2+125 pana la km 2+975
Km 3+907 pana la KM 4+057
TOTAL

Lungime (m)
850
150
1000

L ăţime (m)
5
5

Suprafaţa (mp)
4250
750
5000

III.2. PARTE ECONOMICĂ
Estimarea valorii lucrărilor se va face pe baza indicatoarelor de norme de deviz si va cuprinde totalitatea
cheltuielilor
Prezentarea ofertei de lucrări va conţine:
- Formularul FI— centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Formularul F2 - centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări;
- Formularul F3- lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări;
- Formularul C6, C7, C8, C9 cuprinzâ nd extrasul de resurse
în valoarea ofertei vor fi Cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate în
prezentul caiet de sarcini.
Persoana care a întocmit documentul: Mihaela Laslau
Funcția: Consilier
Semnătura:______________________

ANEXA 1 – CAIET DE SARCINI

D.C. 60 – Starea actuala

D.C. 60 – Starea actuala

