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Sectiunea I Autoritatea contractanta
Denumire si adrese
Comuna Carbunari
Cod de identificare fiscala: : 3227670 Adresa: Strada: FN, nr. 164, Sector: -, Judet: Caras-Severin,
Localitate: Carbunari, Cod postal: 327070 Tara: Romania Website: - Tel: +40 728002966 Fax: +40
720112099 E-mail: primaria_carbunari@yahoo.com;
Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regională sau locală
Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI
STINAPARI
II.1.2 Cod CPV Principal:
45232424-0 Lucrari de constructii de evacuare a apelor reziduale
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari – Executarea
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI
STINAPARI
Total supus achizitiei

440.000,01 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
Orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de ofertare cel mai
tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de
clarificare/ informatiilor suplimentare este de 2 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
Calrificarile sau Informatiile suplimentare se transmit pe adresa de email:
primaria_carbunari@yahoo.com
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 440.000,01 lei ;
Moneda: RON
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II.1.6) Impartire in loturi:
NU
II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
45232424-0 Lucrari de constructii de evacuare a apelor reziduale
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Carbunari
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI
STINAPARI
Total supus achizitiei

440.000,01 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa declaratiile pe
proprie raspundere de către ofertantul participant cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea declaratiilor
urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
.
Aceste documente pot fi:
• certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentării;
• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia
de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz.
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Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile
de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile
care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență,
urmează să fie prezentate, de catre ofertant..
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Cerinta 1 - Experienta similara in lucrari:
Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei,
cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in Invitatia de participare publicata. Prin lista lucrarilor executate insotita de
certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani
calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu
normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul
contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unui contract, maximum 3 contracte,
cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 400.000 lei.
Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege lucrari de constructii si/sau
modernizari si/sau reabilitari si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau reparatii curente
de rigole si/sau infrastructrura apa/canal si/sau infrastructura rutiera..
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se completeaza formularul nr. 10
Ofertatul prezinta documentele justificative constand in:
1. certificări/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca
autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind
experienta similara. Respectivele certificări vor trebui sa indice:
a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se
verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
b. beneficiarii, indiferent dacă acestia sunt autorităti contractante sau clienti privati,
c. valoarea in lei, fara TVA,
d. perioada / intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul executiei lucrarilor si
f. sa precizeze dacă au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si dacă
au fost duse la bun sfârsit;
Certificarile emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat), care
probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
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III.1.4) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.14.a) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5% din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la data semnării contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție emisă în altă limbă
decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română.
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația
de a completa garanția în corelație cu noua valoare.
III.1.5) Legislatia aplicabila:
Legea privind achizitiile nr 98/2016
www.anap.gov.ro
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare;
Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu
Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online
IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa
IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in caietul de sarcini si a
documentatiei de atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod
corespunzator cerintele autoritatii contractante.
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.
Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.
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Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în
fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va include cel puțin următoarele secțiuni:
1.

SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:
a.
-

2.

Pentru executia lucrarilor
Metodologia pentru executarea lucrarii

SECTIUNEA DECLARATII
a. DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT
LUCRĂRILOR EXECUTATE.
Garantia lucrarilor este de minimum 36 de luni de la receptia lucrarilor.
b. DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MEDIU,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de
muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări.
Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens.
c. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA
CERINTELOR BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA
DE ATRIBUIRE.

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.
Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea
98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). I n f o r m a t i i s e p o t o b t i n e d e p e s i t e - u r i l e
:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publică, nu vor fi evaluate.
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA, luându-se in considerare
cursul euro la data publicării anunţului de participare.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza întocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S.,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
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Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a
solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii
prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la
valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/
listelor de cantitaţi estimative prezentate în documentaţia de atribuire tinand seama si de
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de
lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Proiectul Tehnic astfel încât aceste
categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”.
Orice neconcordanţă între: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantităţi si
antemăsurători se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date
Sectiunea I .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 6 si Anexa, sectiunea Formulare)
2. Devize, liste de cantitati, centralizatoare, fise tehnice ale utilajelor si dotarilor si grafic
de executie – daca este cazul
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Prezentarea ofertei se va face în urmatoarele conditii:
Ofertele vor fii depuse pana la termenul limita prevazut in cadrul anuntului publicat.
Oferta se depune pana la termenul limita la:
Sediul Primariei Comunei Carbunari in plic inchis.
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
Documentele de calificare - Formulare
Propunerea tehnica
Propunerea financiara
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Strat fundatii rutiere din balast si balast
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1.SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executia straturilor de fundatii pentru drumuri.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va utiliza la executia straturilor de fundatii rutiere, pentru largirea partii
carosabile existente si pentru refacerea zonelor care prezinta degradari, ceea ce impune inlocuirea
totala a sistemului rutier existent in zonele respective cu un sistem rutier nou.







3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiect de executie
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
Standardele si normativele tehnice in vigoare
Normativ AND 589- Lucrari de drumuri. Fundatii de balast si/sau de balast amestec optimal
4. DEFINITII SI PRESCURTARI




PTE – Proceduri Tehnice de Executie
CTC – Control Tehnic de Calitate
5. PROCEDURA










5.1. Condiţii prealabile
Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferente lucrarii precum si a prezentei
proceduri.
Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de fundatii rutiere in scopul insusirii
proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor, normativelor si procedurilor care se
refera la faza respectiva de lucru.
Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii fundatiilor rutiere: balast sau alte
agregate naturale agreate de consultant.
Existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce vor fi puse in opera si a proceselor
verbale de receptie calitativa.
Existenta formularelor tipizate si a inregistrarilor de calitate facute in urma verificarii agregatelor
care vor fi puse in opera si a compozitiei balastului optimal.
Existenta buletinelor pentru determinarea caracteristicelor de compactare stabilite prin
incercarea proctor modificat.
Existenta inregistrarilor de calitate pentru patul drumului (terasamente ), vezi PTE, sapaturi,
umpluturi si incheierea procesului verbal de receptie calitativa si faza determinata.
Existenta utilitatilor si anume:
- Drumuri de acces corespunzatoare.
- Mijloace adecvate de transport pentru materiale.
- Instalatii pentru realizarea balastului optimal cu parametrii tehnici si amenajari functionale
corespunzatoare.
- Autocisterne pentru apa la locul de punere in opera.
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Instalatii mobile de forta si iluminat (grupuri electrogene).
Macarale adecvate pentru montaje si manipulari.
Excavatoare cu picon si excavatoare pe pneuri pentru casete.
Autogredere.
Excavatoare pe senile si buldozere pentru variantele provizorii de circulatie.
Placi vibrante - 500mm, cilindri compactori cu latime de 1m si rulouri compactoare manuale.
Motocompresoare cu debit de aer corespunzator si accesorii (furtune de 25-30 m,
picamere).
- Panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de management al
traficului.
Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si supravegherii tehnice.
Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice: lopeti, tirnacoape, etc. precum si cu mijloace de
masura necesare(metru, ruleta, teuri).
Echipele de lucru vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta, casca, cizme de
cauciuc etc. conform N.T.S. in vigoare.
-















5.2. Măsuri preventive
Se va urmari instruirea si respectarea de catre executant a normelor de protectie a muncii, PSI
si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice lucrarilor desfasurate.
5.3. Acţiuni implicate
Lucrari pregatitoare.
Prepararea amestecului de balast optimal.
Transportul balastului sau a amestecului de balast optimal.
Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului optimal.
Asternerea si nivelarea.
Compactarea.
Protejarea straturilor de fundatie din balast sau balast optimal.
5.4. Procedura

Lucrari pregatitoare la executia stratului de fundatie din balast sau balast optimal
se va trece numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii.
 Receptionarea lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile din caietele de sarcini
pentru realizarea acestor lucruri.
 Verificarea topo la cota finala a patului drumului, terasamentul si intocmirea inregistrarilor de
calitate (procese verbale de receptie calitativa pe faze de lucrari).
 Verificarea si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare punerii in opera a balastului si a
balastului optimal.
 Executarea lucrarilor pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale de acostament si racordarile stratului de fundatii la dispozitivele de
colectare si evacuare a apelor.



Prepararea amestecului de balast optimal
Prepararea amestecului de balast optimal se realizeaza in instalatii in flux continuu de dozare si
malaxare.
Instalatia de preparare trebuie sa asigure compozitia granulometrica prevazuta in caietul de
sarcini.
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Statia sau instalatia de preparare trebuie sa dispuna de toate dotarile necesare privind
depozitarea agregatelor
Inainte de inceperea lucrarilor se va experimenta prepararea amestecului pentru a verifica
daca reteta data de laborator asigura caracteristicile cerute. Cu ocazia acestor verificari se va
stabili si durata minima de malaxare care trebuie sa asigure o buna omogenitate a amestecului
preparat.
Cantitatea de apa necesara amestacului se va corecta in functie de umiditatea naturala a
agregatelor astfel incit la punerea in opera sa fie asigurata umiditatea de compactare stabilita in
laborator, tinindu-se seama si de pierderile de apa in timpul transportului.
Amestecul de balast optimal si apa dupa malaxarea pina la omogenizare se introduce in
buncarul de stocare a materialului din care se descarca in autobasculante.
Transportul balastului si a balastului optimal.
Balastul sau amestecul de balast optimal se transporta la locul de punere in opera cu
autobasculante.
Experimentarea punerii in opera a balastului optimal.
Experimentarea se face pe un tronson de proba de minim 30 m lungime si are drept scop de a
stabili pe santier componenta atelierului de compactare, reglarea utilajelor si dispozitivelor de
punere in opera, stabilirea parametrilor compactarii, grosimea optima de asternere, conditiile
de compactare, intensitatea de compactare pentru realizarea cotelor din proiect si o
suprafatare corecta.
In cazul in care gradul de compactare nu poate fi obtinut va trebui sa se realizeze o noua
incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului folosit.
Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarii.
Asternerea si nivelarea.
Asternerea si nivelarea balastului pentru fundatii din balast sau balast optimal se executa pe
straturi, cu mijloace adecvate.
Pentru executia fundatiei din balast la casete lucrarile se executa etapizat.
Intr-o prima faza se executa fundatia din balast pe o latime de 0,50m si o grosime de 30cm
dupa compactare, pentru largirea partii carosabile.
In faza a doua se executa o umplutura din pamint compactat de 15cm grosime pe o latime de
0,50m pentru acostamente, peste acest strat asternindu-se balast in grosime de 15cm dupa
compactare.
Asternerea si nivelarea balastului se face dupa receptionarea terasamentelor atit pentru
casetele de la marginea partii carosabile existente cit si pentru partile din drum la care este
necesara inlocuirea sistemului rutier existent, in conformitate cu datele din proiectul de
executie.
Balastul se asterne in functie de cota prevazuta in proiect si grosimea optima de compactare
stabilita pe tronsonul experimental.
Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea pantei si a latimii prevazute in proiect.
Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laborator tinind seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea.
Nu se va folosi pentru fundatii balast inghetat si nu se va asterne balastul peste pamint inghetat
sau/si acoperit cu zapada sau gheata.
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Compactarea fundatiilor din balast sau balast optimal.
Compactarea se face cu atelierul de compactare aprobat de consultant, stabilit pe tronsonul
experimental, respectindu-se intocmai componenta acestuia, viteza, tehnologia si intensitatea
de compactare.
Compactarea fundatiilor la casete se face cu placi vibrante de 500mm iar pentru celelalte care
se vor ramforsa cu cilindrii compactori.
Denivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in caietele de sarcini care ramin
dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si apoi suprafetele respective se
reniveleaza si se compacteaza din nou.

6. RESPONSABILITATI




Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei de
executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor impuse de caietul de
sarcini inainte si pe parcursul executiei lucrarilor si intocmirea corecta a inregistrarilor in
documentele de calitate.

7. INREGISTRARI




Inregistrari de laborator - rapoarte de incercare cu gradele de compactare si alte caracteristici
prevazute de caietele de sarcini
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari
Proces verbal de receptie calitativa pe faze determinante
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1.SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va utiliza la executia straturilor rutiere, (fundatie sau strat de baza) pentru
largirea partii carosabile existente, pentru refacerea zonelor care prezinta degradari, ce impun
înlocuirea totala a sistemului rutier în zonele respective cu un sistem rutier nou. De asemenea
procedura se poate utiliza si la executia straturilor rutiere în cazul unor trasee noi, a zonelor de
parcare si a celor aferente statiilor de autobuz.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA







Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiect de executie.
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
Standardele si normativele tehnice in vigoare
Normativ AND 589- Strat rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment
4.DEFINITII SI PRESCURTARI














PTE - proceduri tehnice de executie.
CTC - controlul tehnic de calitate .
5. PROCEDURA
5.1. Condiţii prealabile
Asigurarea pe santier a detaliilor tehnice de executie, precum si a prezentei proceduri.
Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de fundatii si straturi de baza rutiere
în scopul însusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor, a modului de
utilizare a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a procedurii tehnice de executie
respective.
Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii straturilor rutiere din agregate naturale
stabilizate, balast sau alte agregate naturale agreate de Consultant, ciment, emulsie cationica
cu rupere rapida.
Existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce vor fi puse în opera si a proceselor
verbale de receptie calitativa (pe loturi de materiale).
Existenta formularelor pentru înregistrarile de calitate care sunt solicitate prin caietele de
sarcini.
Verificarile asupra calitatii materialelor (agregate si ciment) care vor fi puse în opera.
Stabilirea compozitiei (retetei) amestecului preparat din agregate stabilizate cu ciment pe baza
determinarii caracteristicilor optime de compactare prin încercarea Proctor modificat si a
rezistentelor la compresiune obtinute pe probe preliminare.
Existenta formularelor pentru înregistrarea comenzilor si transportul materialelor ce se pun în
opera (bon de transport, bon de comanda).
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Existenta înregistrarilor de calitate pentru stratul suport, respectiv procesele verbale de receptie
calitativa si faza determinanta (verificarea compactarii pe straturi si cotele de nivel). Existenta
utilitatilor si mijloacelor mecanice si anume:
- drumuri de acces corespunzatoare;
- mijloace adecvate de transport pentru materiale;
- instalatie pentru fabricarea amestecului de agregate stabilizate cu ciment cu parametrii
tehnici si amenajari functionale corespunzatoare;
- autocisterne pentru transportul apei la locul de punere în opera;
- instalatii mobile de forta si luminat (grupuri electrogene);
- macarale adecvate pentru montaj la casete;
- excavatoare cu picon si excavatoare adecvate pentru realizarea casetelor de largire a
fundatiei drumului;
- autogredere;
- placi vibrante (de 300, 500 kgf.) si compactoare cu latime de 1m, precum si rulouri
compactoare manuale;
- motocompresoare cu debit de aer corespunzator si accesoriile necesare (furtune,
picamere).
- panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de
- utilaje specifice pentru împrastierea emulsiei cationice.
Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si a supravegherii tehnice.
Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice: lopeti, târnacoape, etc. precum si cu mijloace de
masurare necesare.
Dotarea echipelor de lucru cu echipament de protectie a muncii specific: salopeta, casca,
cizme de cauciuc, etc. conform normelor de tehnica securitatii muncii în vigoare.
5.2. Măsuri preventive
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia
muncii, a normelor PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice lucrarilor
de drumuri.
5.3. Acţiuni implicate
Lucrari pregatitoare.
Prepararea amestecului de agregate stabilizate cu ciment .
Transportul materialelor (agregate naturale stabilizate).
Experimentarea punerii în opera a agregatelor stabilizate.
Asternerea si nivelarea.
Compactarea.
Protectia straturilor rutiere din agregate stabilizate.

5.4. Procedura
Lucrari pregatitoare :La executia stratului rutier din agregate stabilizate se va trece numai
dupa efectuarea urmatoarelor operatii:
 Receptionarea strarului suport al stratului rutier din agregate stabilizate in conformitate cu
prevederile din caietele de sarcini respective.
 Verificarea topo la cota finala a stratului suport si întocmirea înregistrarilor de calitate care
vor fi confirmate prin procese verbale de receptie calitativa pe faze de lucrari.
 Verificarea si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare punerii în opera a agregatelor
stabilizate.
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Executarea lucrarilor pentru drenarea apelor din fundatie: drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale de acostament si racordarile stratului de fundatie la dispozitivele de
colectare si evacuare a apelor.
 Inainte de asternerea stratului de agregate stabilizate se va proceda la umezirea stratului
suport constituit din materiale drenante.
 Experimentarea punerii în opera a stratului rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment.
 Experimentarea se va face pe un tronson de proba de minim 30m lungime si are drept scop
stabilirea în conditii de santier a urmatoarelor necesitati:
- mijloacele (utilajele) de punere în opera si reglarea parametrilor acestora;
- componenta optima a atelierului de compactare si reglarea dispozitivelor utilajelor
componente.
- conditiile de compactare (parametrii de compactare, intensitatea de compactare) în
vederea obtinerii gradului de compactare precizat în caietele de sarcini.
- grosimea optima de asternere a stratului.
 In cazul în care gradul de compactare nu poate fi obtinut, se va realiza o noua încercare dupa
reducerea grosimii stratului sau modificarea atelierului de compactare folosit.
 Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune
rezultate, va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.
Asternerea si nivelarea
 Asternerea si nivelarea stratului rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment, se va face la
sablon cu respectarea cotelor si pantelor prevazute în proiect.
Operatiile respective se vor face cu autogrederul într-un singur strat sau, în spatiile
inguste cu alte mijloace mecanice adecvate.
 Amestecul de agregate naturale stabilizate cu ciment se descarca în cordoane de-a lungul
zonei de asternere, urmând a se nivela si compacta la grosimea ceruta în proiectul de
executie.
Compactarea
 Compactarea straturilor din agregate stabilizate în cazul casetelor realizate pentru largirea
partii carosabile se va face cu ajutorul compactoarelor cu latime mica si cu placi vibrante, iar în
cazul zonelor de drum care necesita refacerea sistemului rutier, se va face cu ajutorul
compactoarelor cu rulouri netede.
 Atelierul de compactare, numarul de treceri, intensitatea de compactare, vor fi cele stabilite pe
tronsonul experimental care a dat cele mai bune rezultate si au fost aprobate de consultant.
 Calitatea compactarii este apreciata prin densitatea medie si densitatea la baza stratului
 Obtinerea densitatii indicate impune ca operatia de compactare sa fie terminata înainte de
a începe priza cimentului din amestec.
 Compactarea marginilor straturilor stabilizate pentru zonele în care se reface sistemul rutier, se
va face astfel:
- compactorul va circula initial cu 1/3 din latimea sa pe acostament 2/3 pe stratul stabilizat;
- apoi compactorul va trece (circula) numai pe stratul stabilizat, compactatrea continuânduse normal.
Masuri speciale.
 Nu este permisa utilizarea agregatelor naturale înghetate si nici asternerea agregatelor
stabilizate pe un strat îngetat si/sau care este acoperit cu zapada sau gheata.
 In cazul în care in primele 7 zile dupa asternerea stratului din agregate stabilizate, temperatura
aerului coboara sub +5oC, suprafata acestuia se protejaza imediat prin acoperirea cu prelate
sau rogojini, astfel încât între ele si stratul protejat sa ramâna un strat de aer stationar
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(neventilat) de 3..5 cm grosime. Rolul acestui strat este sa asigure o temperatura pozitiva,
pâna la atingerea rezistentei nepericuloase la înghet.
Protejarea stratului de agregate stabilizate cu ciment contra uscarii rapide, se va face imediat
dupa terminarea compactarii pe stratul proaspat si umed prin pulverizarea de emulsie cationica
de 0,7..1,1 kg/mp.
Pentru o legatura mai buna între stratul de agregate stabilizate cu ciment si stratul suport, dupa
asternerea stratului de protectie cu emulsie cationica se va presara o cantitate de 7..8 kg/mp
criblura sort 16/25mm care va fi compactata cu un compactor pe pneuri care sa asigure
încastrarea acesteia în fundatia din agregate stabilizate, operatie care se va executa înainte de
începerea prizei cimentului.
Executia stratului de baza din mixtura asfaltica va începe dupa realizarea conditiei de
rezistenta minima la sapte zile de la executia stratului din agregate stabilizate cu ciment,
prevazuta in caietul de sarcini.
Pe stratul rutier din agregate stabilizate circulatia autovehiculelor este interzisa pâna la
asternerea stratului de baza din mixtura asfaltica.

6. RESPONSABILITATI



Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie , a caietului de
sarcini, a prezentei proceduri si de intocmirea inregistrarilor de calitate, conform planului de
control calitate, verificari si incercari (PCCVI), anexa la programul calitatii.
Verificarea lucrarilor se realizeaza de catre seful punctului de lucru, RTE, impreuna cu
reprezentantul beneficiarului.

7. INREGISTRARI






Rapoarte de incercare pentru materiale si amestecul preparat.
Bon de transport.
Rapoarte de incercare cu gradele de compactare obtinute.
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari.
Proces verbal de receptie calitativa pe faze determinante
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, a utilajelor si
materialelor folosite la asternerea si compactarea pietrei sparte de fundatie.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va utiliza la punerea in opera a pietrei sparte in stratul de fundatie
3. DOCUMENTE DE REFERINTA







Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiect de executie.
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
Standardele si normativele tehnice in vigoare.
Normativ AND 589 –Fundatii din piatra sparta si /sau piatra sparta amestec optimal
4. DEFINITII SI PRESCURTARI




CTC - control tehnic de calitate
PTE - procedura tehnica de executie
5. PROCEDURA








5.1. Conditii PREALABILE
asigurarea ca pe santier la punctul de asternere se gasesc detaliile tehnice de executie,
precum si prezenta procedura;
personalul punctului de lucru este instruit in scopul insusirii proiectelor de executie, a
modului de folosire a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a prevederilor prezentei
proceduri tehnice de executie;
asigurarea pe santier a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, echipamentelor, sculelor si
uneltelor necesare asternerii pietrei sparte;
existenta formularelor pentru inregistrarile de calitate care sunt solicitate de caietele de
sarcini si prezenta procedura;
existenta forumlarelor pentru comenzi, respectiv transporturi de materiale;
existenta inregistrarilor de calitate pentru stratul suport, respectiv procesele verbale de
receptie calitativa (verificarea compactarii pe straturi si cotele de nivel) pentru sectoarele de
asternere.

5.2. Masuri preventive
 se urmareste instruirea si apoi respectarea de catre personalul executant a utilizarii
echipamentului de protectie din dotare, conform normelor de tehnica securitatii muncii in
vigoare;
 se va verifica cunoasterea de catre personalul executant a normelor pentru protectia muncii,
a normelor P.S.I. si mai ales a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie;
 inainte de asternere se verifica corectitudinea semnalizarii pentru circulatia public
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5.3. Lucrări pregătitoare
inainte de inceperea lucrarilor de asternere a pietrei sparte, stratul de sustinere trebuie
verificat si acceptat conform specificatiilor tehnice;
 pentru evacuarea apelor se executa drumuri transversale.







5.4. Aşternerea si cilindrarea agregatelor minerale la uscat
asternerea pietrei sparte se face mecanic cu autogrederul in fasii longitudinale de 1-2 m de
la margine spre ax;
cilindrarea se executa cu rulouri compactoare de 10 t cu vibrare care se deplaseaza de la
margine spre ax, alternativ, pe o parte si alta a drumului cu viteza constanta pentru a asigura
o compactare uniforma a fundatiei;
verificarea se face cu sablonul din 5 in 5 m si cu un dreptar de 3 m, urmarindu-se ca
abaterile sa se inscrie in prevederile normativului;
dupa ce piatra sparta s-a fixat, se asterne si cilindreaza splitul de impanare pana la
inclestarea tuturor pietrelor.





5.5. Abateri admise
fata de profilul transversal  6 mm/m;
la denivelari locale: 20 mm sub un dreptar de 3 m;
verificarea profilelor transversale se face in general la intervale de 25 m sau 50 m.



5.6. Receptia fundatiei de piatra sparta
se face pe sectoarele ce cuprind lucrari terminate (incadrari, acostamente, santuri) si dupa
trecerea a 2 luni de la darea lor in circulatie.

6.




RESPONSABILITATI

Seful de lucrare raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei
tehnice de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu si
a evidentei acestora.
Resposabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie, a caietului de sarcini, a prevederilor standardelor aplicabile, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Mecanicii de utilaje de la punctele de lucru raspund de asigurarea si buna functionare a
utilajelor existente la asternere (autogredere, dispozitive de raspandire, compactoare).

7. INREGISTRARI




Rapoarte de incercare materiale
Declaratii de performanta pentru materiale
Procese verbale receptie pe faze
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executarea sapaturilor in conformitate cu cerintele de calitate
prevazute.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la executia sapaturilor mecanice si manuale aferente lucrarilor de
constructii.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA






Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectele de executie
Caietele de sarcini
Dispozitii de santier
AND 589-2004-Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente
4. DEFINITII SI PRESCURTARI



DS - Dispozitie de santier.
5. PROCEDURA













5.1. Condiţii prealabile
Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului, liber de instalatii subterane.
Existenta procesului verbal de predare - primire a reperelor de trasare si de nivel.
Existenta proiectelor tehnologice pentru excavatiile in zonele in care trebuie protejate instalatiile
subterane in functiune pe amplasament.
Existenta utilitatilor.
- Instalatia de aer comprimat.
- Instalatia de forta si iluminat.
- Existenta utilajelor mecanice de sapat in buna stare de functionare.
- Existenta de drumuri de acces la locul de depozitare a pamintului.
- Existenta unui numar suficient de mijloace de transport al pamintului, in buna stare de
functionare.
Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice pentru sapaturi manuale.
Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL).
Existenta aprobarii autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile publice, cind este
cazul.
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia
muncii si PSI specifice activitatilor desfasurate.
Echipele vor fi dotate cu echipament de protectie specific:salopeta, casca, cizme cauciuc, etc.
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5.2. Acţiuni implicate
Pregatirea suprafetei terenului dupa sapatura pentru a permite realizarea stratului de fundatie
urmator sau a betonului de egalizare.
Saparea, incarcarea, transportul si descarcarea pamantului.
Sprijinirea peretilor sapaturilor.
Executarea epuismentelor apelor subterane, cand este cazul.
Intreruperi neplanificate.
Intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.3. Procedura
Pregatirea terenului pentru sapatura.
Defrisarea terenului pe suprafata ce urmeaza a se sapa.
Demolarea constructiilor de pe amplasament, daca este cazul, dar numai pe baza
documentatiilor aprobate pentru aceasta, dupa ce in prealabil au fost separate si izolate toate
retelele de instalatii.
Curatirea completa a terenului, prin incarcarea mecanizata si evacuarea materialelor .
Saparea stratului vegetal (daca este cazul), incarcarea si transportul la depozite separate
pentru a putea fi refolosit.
Asigurarea scurgerii si colectarii generale a apelor din precipitatii de pe platforma pe care se
vor executa sapaturile.
- Executare de santuri de garda sau rigole.
- Executare de gropi de colectare.
- Executare de puturi de descarcare in cazul platformelor de mari suprafete.
Trasarea constructiilor sau a conturului sapaturilor.
- Executarea balizelor de trasare din lemn la capetele axelor date prin planurile proiectelor (in
exteriorul conturului sapaturilor) pentru a a fi conservate pina la terminarea sapaturilor. Ele
servind si la verificarile necesare in timpul sapaturilor si la receptia lucrarilor de sapatura la
terminarea acestora.
- Executarea reperelor de cota de nivel si retransmiterea cotei de nivel in interiorul gropii
sapate, pe masura ce adincimea acesteia creste.
Saparea, manipularea, transportul pamantului.
- Saparea, manipularea si transportul manual.
- Sapaturi manuale obisnuite. Din cauza productivitatii lor foarte reduse nu sint in general
recomandate decit la:
 lucrari de volum mic.
 consolidarea unor constructii existente.
 unde utilajele nu pot avea loc la manevra.
 lucrari de finisarea taluzelor sau a fundurilor unor sapaturi executate mecanizat.
 lucrari in zona retelelor subterane existente, indeosebi cabluri electrice de joasa sau inalta
tensiune.
Ele se executa cu scule obisnuite: cazmaua, lopata, tirnacopul, spitul, ranga, ciocanul de
abataj.
Transportul se recomanda a se executa cu: roaba, tomberonul, bena, banda rulanta.
Pentru ca terenul de fundare sa nu sufere degradari pina la inceperea betonarii fundatiilor,
sapaturile se opresc deasupra cotei finale astfel:
- in nisipuri fine, cu 20-30 cm.
- in pamânturi argiloase contactile cu 15-25 cm.
- in pamânturi sensibile la inmuiere cu 40-50 cm.
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Saparea acestui ultim strat se executa numai in momentul premergator pregatirii betonarii
sau a urmatorului strat de fundatie.
Sapaturile cu pereti verticali sprijiniti se pot executa pina la adincimea de:
- 0,75 m in terenuri necoezive si slab corozive
- 1,25 m in terenuri cu coeziune mijlocie
- 2,00 m in terenuri cu coeziune mare.
Sub aceste adincimi sapaturile se executa obligatoriu fie cu taluz, fie cu sprijinire.
Sapaturile in taluz se executa in terenurile cu umiditate naturala de 12-18 % si cu o
tangenta a unghiului de inclinare a taluzului natural, functie de natura terenului astfel:
- nisip balast
1/1
- nisip argilos
1/1,25
- argila nisipoasa 2/3
- argila
1/2
- loes
4/3
- roca friabila
2/1 - 4/1
- stinca
4/1 - 7/1
Sapaturile cu sprijiniri se impun in general la adincimi care depasesc pe cele anterioare sau
cind saparea la panta taluzului natural nu este posibila din cauzele:
- existenta unor constructii in inediata apropiere
- din motive de organizare a teritoriului
- din motive economice - volumul de sapatura auxiliara conducind la costuri prea ridicate
Sprijinirile se pot clasifica in patru grupe principale:
- Sprijiniri obisnuite executate din elemente de inventar
- Sprijiniri din palplanse
- Sprijiniri din pereti ingropati sau piloti secanti
- Ecrane de impermeabilizare
Sprijinirile se vor executa dupa proiecte tehnologice ale proiectantului.
Saparea, manipularea si transportul mecanizat.
- Saparea mecanizata se executa cu utilaj de sapat care este utilajul principal care prin
parametri si performantele sale determina alegerea ca tip, minuire si numar a celorlalte
utilaje, astfel ca lantul format de succesiunea operatiilor sa asigure realizarea productivitatii
maxime a utilajului principal.
- In functie de performantele utilajelor, de cantitatile de executat si de conditiile locale, se
intocmesc proiecte tehnologice de catre proiectant.
Pentru detalierea succesiunii operatiilor si variante de executie se intocmesc fise
tehnologice, unde este cazul.
Executarea epuismentelor apelor subterane,cind este cazul, in functie de afluxul de apa si de
permeabilitatea terenului se executa astfel:
- Epuisment intermitent la aflux mic de apa se face cu pompa tip Epet, montata direct pe
fundul sapaturii.
- Epuisment direct intermitent la aflux moderat de apa se face cu drenuri cu pereti de
colectare si sorb montat in put cu pompa Epet sau pompa centrifuga.
- Epuisment direct continuu la aflux mijlociu de apa, se face cu drenuri filtre cu puturi de
colectare si pompe multiple, daca nu se produc afuieri.
 Sau cu incinta de filtre acciculare pe o treapta.
- Epuisment direct continuu la aflux puternic de apa, se face numai daca nu se produc
afuieri.
 Sau cu doua incinte de filtre aciculare pe doua trepte.
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 Sau cu puturi filtre forate, echipate cu pompe submersibile sau pompe Mamuth cu
aer comprimat.
Solutii deosebite la aflux foarte puternic, cind pentru denivelarea pinzei de apa sint
necesare:
- crearea incintei de palplanse nepermeabila
- incinta din pereti mulati
- batardou
- cheson deschis
- cheson cu aer comprimat
In aceste cazuri sapatura cu epuisment se face numai dupa proiecte tehnologice, intocmite
de proiectant.
Intreruperi neplanificate
Se vor opri lucrarile de sapaturi numai in cazurile de accese puternice de ploaie si numai pe
durata acestora.

6. RESPONSABILITATI




Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri , a documentatiei de
executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate.
Seful de lucrare raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor (excavatoare,
buldozere, autoincarcatoare, autocamioane, ciocane de abataj, benzi transportoare, pompe de
epuisment , etc )
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.

7. INREGISTRARI




Proces verbal de predare-primire a amplasamentului si bornelor de reper.
Proces verbal de trasare
Proces verbal de receptie calitativa pe faze.

Februarie 2021

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Executarea umpluturilor

COD: PTE-14
Editia Nr. 2
Revizia Nr. 0
Pag. 1 din 4

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executarea umpluturilor in conformitate cu cerintele de calitate
prevazute.
2.DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la executia umpluturilor mecanice si manuale aferente lucrarilor de
drumuri.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA






Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectele de executie
Caietele de sarcini
Dispozitii de santier
AND 589-2004-Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente
4. DEFINITII SI PRESCURTARI



DS - Dispozitie de santier
5.PROCEDURA
5.1.













Condiţii prealabile

Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului liber de instalatii subterane.
Existenta procesului verbal de predare - primire a reperelor de tasare si de nivel.
Existenta proiectelor tehnologice pentru umpluturile in zonele in care trebuie protejate instalatii
subterane in functiune pe amplasament.
Existenta utilitatilor.
- Instalatia de aer comprimat.
- Instalatia de forta si iluminat.
- Existenta utilajelor mecanice de imprastiat si compactat in buna stare de
 functionare.
- Existenta de drumuri de acces la locul de executie al umpluturilor.
- Existenta unui numar suficient de mijloace de transport al pamintului, in buna stare de
functionare.
Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice pentru umpluturile manuale.
Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL).
Existenta aprobarii autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile publice, cind este
cazul.
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia
muncii si PSI specifice activitatilor desfasurate.
Echipele vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta, casca, cizme de cauciuc,
etc.

Februarie 2021

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Executarea umpluturilor

COD: PTE-14
Editia Nr. 2
Revizia Nr. 0
Pag. 2 din 4

5.2.Activităţi implicate





Pregatirea suprafetei terenului pentru a putea permite executarea lucrarilor de umpluturi.
Pregatirea suprafetei umpluturilor pentru a permite executarea lucrarilor de fundatii ce urmeaza
a se executa pe aceste umpluturi.
Intreruperi neplanificate.
Intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.3. PROCEDURA




















Pregatirea terenului pentru executarea umpluturilor
Defrisarea terenului pe suprafata ce urmeaza a se executa umpluturile si evacuarea
materialelor rezultate.
Saparea stratului vegetal (daca este cazul), incarcarea si transportul la depozite separate
pentru a putea fi refolosit.
Asigurarea scurgerii si colectarii generale a apelor din precipitatii de pe platforma pe care se
vor executa umpluturile.
Executarea de santuri de garda sau rigole.
Executarea de gropi de colectare.
Executarea de puturi de descarcare in cazul platformelor de mari suprafete.
Trasarea constructiilor sau a conturului suprafetei umpluturilor.
Executarea balizelor de trasare din lemn pe axele date prin planurile proiectelor (in exteriorul
conturului umpluturilor) pentru a fi conservate pina la terminarea umpluturilor. Ele servind si la
verificarile necesare in timpul umpluturilor si la receptia lucrarilor de umplutura la terminarea
acestora.
Executarea reperelor de cota de nivel si retransmiterea cotei de nivel pe masura ce inaltimea
umpluturii creste.
Executia sabloanelor de picior de taluz, de creasta de taluz si retransmiterea acestora pe
masura cresterii inaltimii umpluturilor.
Executia lucrarilor de consolidari de terenuri in cazurile cind umpluturile urmeaza sa se execute
pe terenuri slabe.
Terenuri slabe sint considerate, in general acelea la care rezistenta la compresiune este sub
2daN/cm2.
Lucrarile de consolidare au rolul de a modifica rezistenta structurala la valori ridicate de pina la
4daN/cm2., transformindu-se astefel in terenuri bune de fundare.
Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea
Transportul pamantului din depozite,din sapaturi sau din gropi de imprumut, se face cu
autocamioane, basculante.
Descarcarea pamantului din autocamioane se face in puncte stabilite pe suprafata de executie
a umpluturii astfel repartizate, ca volumul de pamant descarcat in gramezi sa asigure prin
imprastiere grosimea stratului compactat prescris in proiecte sau caietele de sarcini.
Grosimea optima a straturilor succesive care se astern in functie de tipul si caracteristicile
tehnice ale utilajului de compactare este in general:
- 20 - 30cm la maiuri
- 40cm la cilindri compactori statici, netezi
- 50cm la cilindri compactori vibrator in cazul cand nu sunt alte grosimi prevazute prin
proiectele de executie sau caietele de sarcini.
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Imprastierea pamantului din fiecare strat la grosimea stabilita se face cu buldozer, screper,
autogreder.
Imprastierea manuala nu este in general recomandata din cauza productivitatii foarte reduse,
decit la:
- lucrari de volum mic
- unde utilajele nu pot avea loc de manevra
- lucrari in zona retelelor subterane existente, indeosebi cabluri electrice de joasa sau
inalta tensiune.
Ea se executa cu lopata sau sapa.
Nivelarea suprafetei fiecarui strat se face astfel ca sa se asigure o panta de scurgere a apelor
din precipitatii in afara suprafetei pe care se executa umplutura.
Compactarea fiecarui strat de umplutura se face cu rulou compactor static neted, sau pe pneu
tractat sau autopropulsat, cu rulou compactor cu crampoane (picior de oaie) tractat sau
autopropulsat, iar cu roluri vibratoare netede sau pe pneuri tractate sau autopropulsate.
Compactarea manuala se face cu maiuri mecanice sau placi vibratoarecu motor termic sau
electric.
Compactarea se face printr-un anumit numar de treceri pe aceeasi suprafata a stratului
conform proiectului de executie sau a caietului de sarcini.
Cind nu sint prevazute numarul de treceri in proiecte si este indicat numai gradul de
compactare necesar a fi obtinut, se fac determinari in poligoane de proba, in care se stabileste
numarul necesar de treceri pentru obtinerea gradului de compactare indicat.
Acestea se organizeaza de obicei chiar in platforma care urmeaza sa fie realizata in umplutura.
In cadrul acestor determinari se stabileste si cantitatea de apa necesara la udarea fiecarui strat
pentru obtinerea umiditatii optime de compactare.
Verificarea compactarii fiecarui strat, ca si a suprafetei amprizei inaintea depunerii primului strat
se face prin prelucrarea unui numar de probe si efectuarea unor determinari.
Numarul de probe si al determinarilor se stabilesc la poligonul de proba, cand nu sint prevazute
in caietul de sarcini al lucrarii.
Intreruperi neplanificate
Se vor opri lucrarile de umpluturi in cazurile de precipitatii intense, pe toata durata acestora.
Se va proteja suprafata stratului pe perioada precipitatiilor prin acoperirea cu prelate
impermeabile sau folii din plastic mai ales pe suprafata de strat pe care compactarea nu a fost
terminata inaintea inceperii precipitatiilor.
Suprafetele stratului a caror compactare a fost terminata, nu este necesar sa fie protejate prin
acoperire, compactarea asigurind o inchidere a porilor, iar panta suprafetei superioarea
stratului de scurgere a apelor in afara amprizei umpluturii stratului.
Reluarea lucrarilor dupa intrerupere, se va face numai dupa ce s-a prins o uscare a stratului
eliminindu-se astfel excesul de apa, peste continutul necesar obtinerii umiditatii optime de
compactare.
Intocmirea inregistrarilor de calitate
Indiferent de nivelul de executie al umpluturii, manual sau mecanic, se completeaza fisa de
executie a umpluturii cu rezultatele determinarilor compactarii pe fiecare strat.
Se completeaza in aceeasi fisa de executie a umpluturii datele cerute de caietul de sarcini
asupra provenientei materialului de umplutura (pamant sau balast).
Se fac ultimile verificari topo ale cotei finale.
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6. RESPONSABILITATI




Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri , a documentatiei de
executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate.
Seful de lucrare raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor
(autoincarcatoare, buldozere, autogredere, cilindri compactori, maiuri mecanice sau electrice,
autocamioane, etc.).
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.

7. INREGISTRARI







Borderou pentru recoltare probe din terasamnete si fundatii .
Registrul de laborator cu rezultatele tuturor determinarilor pe fiecare strat .
Proces verbal de receptie pe faze de lucrari .
Raport de incercare privind natura si calitatea pamantului .
Determinarea caracteristicilor fizice si de compactare ( incercarea Proctor ).
Determinarea gradului de compactare .
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1.SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, echipamentelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu
ciment IN SITU .
2.DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se va utiliza la executia straturilor rutiere pentru platforme parcare drumuri, pentru
realizarea unui sistem rutier nou. De asemenea, procedura se poate utiliza si la executia
straturilor rutiere in cazul unor trasee noi, a zonelor de parcare si a celor aferente statiilor de
autobuz.
3.DOCUMENTE DE REFERINTA
-

Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile
si actualizarile ulterioare
Proiectele de executie
Caiete de sarcini
Standardele si normativele tehnice aplicabile in vigoare
AND 547:2013- Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracamintile rutiere moderne
4.DEFINITII SI PRESCURTARI

IL - Instructiune de lucru
CTC - Control Tehnic de Calitate
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. CONDITII PREALABILE
5.1.1. Asigurarea pe santier a detaliilor tehnice de executie, precum si a prezentei proceduri.
5.1.2. Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de fundatii si straturi de baza
rutiere in scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor, a modului de
utilizare a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a instructiunii de lucru
pentru executie .
5.1.3. Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii straturilor rutiere din agregate
naturale stabilizate in situ, din balast 0-71(63)sau 0-31,5 mm si ciment I A 42,5 R.
5.1.4. Existenta declaratiilor de conformitate pentru materialele ce vor fi puse in opera si a
proceselor verbale de receptie calitativa (pe loturi de materiale).
5.1.5. Existenta formularelor pentru inregistrarile de calitate care sunt solicitate prin caietele de
sarcini.
5.1.6. Existenta inregistrarilor de calitate facute pentru:
- verificarile asupra calitatii materialelor (agregate si ciment) care vor fi puse in opera.
- stabilirea compozitiei amestecului preparat din agregate stabilizate cu ciment (4-6 %
ciment).
5.1.7. Transportul materialelor ce se pun in opera (bon de transport).
5.1.8. Existenta inregistrarilor de calitate pentru stratul suport, respectiv procesele verbale de
receptie calitativa si faza determinanta (verificarea compactarii pe straturi si cotele de nivel)
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5.1.9. Existenta utilitatilor si mijloacelor mecanice si anume:
- drumuri de acces corespunzatoare;
- mijloace adecvate de transport pentru materiale;
- instalatie pentru amestecul de agregate cu ciment IN SITU ;
- autocisterne pentru transportul apei la locul de punere in opera;
- instalatii mobile de forta si luminat (grupuri electrogene);
- autogredere;
- compactoare-vibratoare pentru compactarea balastului stabilizat IN SITU;
- motocompresoare cu debit de aer corespunzator si accesoriile necesare (furtune,
picamere );
- utilaje specifice pentru imprastierea emulsiei cationice;
- asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si a supravegherii
tehnice;
- dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice: lopeti, tarnacoape, etc. precum si cu
mijloace de masurare necesare;
- dotarea echipelor de lucru cu echipament de protectie a muncii specific: salopeta,
casca, cizme de cauciuc, etc. conform normelor de tehnica securitatii muncii in
vigoare.
5.2. MASURI PREVENTIVE
5.2.1. Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de
protectia muncii, a normelor PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice
lucrarilor de drumuri.
5.3. ACTIUNI IMPLICATE
5.3.1. Lucrari pregatitoare.
5.3.2. Prepararea amestecului de agregate stabilizate cu ciment IN SITU .
Balast 0-71(63)sau 0-31,5 mm si ciment I A 42,5 R, in proportie de 4- 6 %
5.3.3. Transportul materialelor : agregate , ciment .
5.3.4. Experimentarea punerii in opera a agregatelor stabilizate.
5.3.5. Asternerea si nivelarea.
5.3.6. Compactarea.
5.3.7. Protectia straturilor rutiere din agregate stabilizate.
5.4. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
5.4.1. Lucrari pregatitoare.
La executia stratului rutier din agregate stabilizate in situ se va trece numai dupa efectuarea
urmatoarelor operatii:
 Receptionarea strarului suport al stratului rutier din agregate stabilizate in conformitate cu
prevederile din caietele de sarcini respective.
 Verificarea topo la cota finala a stratului suport si intocmirea inregistrarilor de calitate care
vor fi confirmate prin procese verbale de receptie calitativa pe faze de lucrari.
 Verificarea si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare amestecarii agregatelor 0-71(63)
sau 0-31,5mm cu cimentul 4-6% I A 42,5 R, pentru obtinerea balastului stabilizat in situ.
 Inainte de amestecarea balastului 0-71(63) sau 0-31,5mm cu ciment in proportie de 4 - 6%
pentru obtinerea stratului de agregate stabilizate se va proceda la umezirea stratului suport
constituit din balast . Operatia de obtinere a balastului stabilizat in situ se realizeaza astfel :
- se asterne balastul in strat afanat .
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- se asterne cu un repartizator ciment pentru respectarea cantitatii de 4-6% din cantitatea de
balast ;
- cu ajutorul instalatiei IN SITU se amesteca cimentul cu balastul;
- se niveleaza cu autogrederul la grosimea prescrisa in proiect tinandu-se cont si de grosimea
pierduta dupa compactare;
- se asigura apa prin udarea cu cisterna a balastului stabilizat IN SITU;
- se compacteaza respectand caracteristicele obtinute in poligonul experimental .
5.4.2. Experimentarea punerii in opera a stratului rutier din agregate naturale stabilizate cu
ciment.
 Experimentarea se va face pe un tronson de proba de minim 30 m lungime (poligon
experimental ) si are drept scop stabilirea in conditii de santier a urmatoarelor necesitati:
- mijloacele (utilajele) de punere in opera si reglarea parametrilor acestora;
- componenta optima a atelierului de compactare si reglarea dispozitivelor utilajelor
componente;
- conditiile de compactare (parametrii de compactare, intensitatea de compactare) in vederea
obtinerii gradului de compactare precizat in caietele de sarcini;
- grosimea optima de asternere a stratului;
- asigurarea cisternei de apa pentru realizarea apei necesare conform retetei .
 In cazul in care gradul de compactare nu poate fi obtinut, se va realiza o noua incercare
dupa reducerea grosimii stratului sau modificarea atelierului de compactare folosit.
 Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.
5.4.3. Asternerea si nivelarea.
 Asternerea si nivelarea stratului rutier din agregate naturale stabilizate cu ciment in situ , se
va face la sablon cu respectarea cotelor si pantelor prevazute in proiect. Operatiile respective
se vor face cu autogrederul intr-un singur strat sau, in spatiile inguste cu alte mijloace
mecanice adecvate.
 Amestecul in situ de agregate naturale stabilizate cu ciment se niveleaza si compacteaza la
grosimea ceruta in proiectul de executie.
5.4.4. Compactarea
 Compactarea straturilor din agregate stabilizate se va face cu ajutorul compactoarelor
vibratoare.
 Atelierul de compactare, numarul de treceri, intensitatea de compactare, vor fi cele stabilite
pe tronsonul experimental care a dat cele mai bune rezultate si au fost aprobate de
consultant.
 Calitatea compactarii este apreciata prin densitatea medie si densitatea la baza stratului .
Obtinerea densitatii indicate impune ca operatia de compactare sa fie terminata inainte de a
incepe priza cimentului din amestec.
 Compactarea straturilor stabilizate cu ciment in situ pentru zonele stabilite in proiect
- compactorul va circula in zona stabilita respectand numarul de treceri si frecventa
intensitatii vibrarii la compactare ;
- laboratorul va urmari in permanenta umiditatea balastului stabilizat,executandu-se corectia de
rigoare prin folosirea cisternei cu repartizatorul apei pe spatele masinii.
5.4.5. Masuri speciale.
 In cazul in care in primele 7 zile dupa asternerea stratului din agregate stabilizate,
temperatura aerului coboara sub +5C, suprafata acestuia se protejaza imediat prin
acoperirea cu prelate sau rogojini, astfel incat intre ele si stratul protejat sa ramana un strat
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de aer stationar (neventilat) de 3...5 cm grosime. Rolul acestui strat este sa asigure o
temperatura pozitiva, pana la atingerea rezistentei nepericuloase la inghet.
 Protejarea stratului de agregate stabilizate cu ciment contra uscarii rapide, se va face
imediat dupa terminarea compactarii pe stratul proaspat si umed prin pulverizarea de
emulsie cationica de 0,7..1,1 kg/mp.
 Executia stratului de baza din mixtura asfaltica va incepe dupa realizarea conditiei de
rezistenta minima la sapte zile de la executia stratului din agregate stabilizate cu ciment,
prevazuta in caietul de sarcini. Pe stratul rutier din agregate stabilizate circulatia
autovehiculelor este interzisa pana la asternerea stratului de baza din mixtura asfaltica.

6. RESPONSABILITATI





Seful de santier raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei
tehnice de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor sale de
serviciu si a evidentei acestora
Seful de santier raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor si utilajelor
necesare lucrarii
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor, intocmirea
corecta a inregistrarilor de calitate

7. INREGISTRARI
-

Caracteristici fizico mecanice ale agregatelor folosite la prepararea agregatelor
stabilizate
Proces verbal de determinare a caracteristicilor realizate si stabilirea atelierului optim
de compactare rezultat din procedeele efectuate pe tronsonul experimental.
Rapoarte de incercare a gradelor de compactare obtinute
Declaratii de performanta pentru materiale
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice , utilajelor
si materialelor pentru executarea montarii bordurilor .
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica pentru montarea bordurilor din beton cu
fetele netede sau cu model , in culoare naturala sau colorate ,la trotuare , spatii
verzi , alei pentru pietoni, piste de ciclisti .
3. DOCUMENTE DE REFERINTA






Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectul tehnic
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
SR EN 1340/2004
4. DEFINITII SI PRESCURTARI




SSM – Sanatate si securitate in munca
CTC - Control ethnic de calitate
5. PROCEDURA













5.1.
Conditii prealabile
Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferente lucrarii precum si a prezentei
proceduri.
Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de montare borduri in scopul
insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor, normativelor si procedurilor
care se refera la faza respectiva de lucru.
Asigurarea pe santier a materialelor necesare executarii montarii bordurilor care trebuiesc sa
fie agreate de consultant.
Existenta certificatelor de calitate pentru bordurile ce vor fi puse in opera si a proceselor
verbale de receptie calitativa.
Existenta formularelor tipizate si a inregistrarilor de calitate facute in urma verificarii bordurilor
de catre comisia de receptie materiale.
Existenta rapoartelor de incercari, a declaratiei de conformitate, precum si determinarea
regulilor pentru verificarea calitatii bordurilor si anume :Verificarile zilnice constau din
- Verificarea formei si dimensiunilor
- Verificarea aspectului
Verificarile periodice se fac la 4 zile de productie si constau din :
Verificarea rezistentei la incovoiere pe min 8 borduri
Existenta inregistrarilor de calitate pentru patul bordurii (terasamente), si incheierea procesului
verbal de receptie calitativa si eventual faza determinata.
Existenta utilitatilor si anume:
- Drumuri de acces corespunzatoare.
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Mijloace adecvate de transport pentru borduri (sa asigure integritatea bordurilor in timpul
transportului ) .
- Spatii de depozitare ( bordurile se depoziteaza in randuri , pe stive de max 1.5 m inaltime –
intre randuri se recomanda a se aseza sipci . Bordurile nu se livreaza de furnizor decat
daca au 28 de zile de la data turnarii sau daca au atins rezistenta corespunzatoare la
incovoiere .
Este interzisa incarcarea sau descarcarea bordurilor prin rostogolire sau aruncare .Bordurile
se vor aseza pe paleti, care vor fi incarcat si descarcate cu mijloace mecanice pentru a nu se
degrada in timpul manipularilor .
Maie mecanice – pentru compactarea terasamentelor de sub borduri
.
Placi vibrante – 500 mm, cilindri compactori cu latime de 1m si rulouri compactoare manuale.
Motocompresoare cu debit de aer corespunzator si accesorii (furtune de 25-30m, picamere).
Panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de management al
traficului.
Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si supravegherii tehnice.
Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice: lopeti, casmale tirnacoape, etc. precum si cu
mijloace de masura necesare (metru, ruleta, teuri, sfoara ).
Echipele de lucru vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta, casca, cizme de
cauciuc etc. conform normelor SSM in vigoare.
-












5.2. Masuri preventive
Se va urmari instruirea si respectarea de catre executant a normelor de protectie SSM si a
normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice lucrarilor desfasurate.










5.3. Actiuni implicate
Lucrari pregatitoare.
Receptionarea bordurilor la furnizor .
Transportul bordurilor, manipularea, depozitarea se vor face conform SR EN 1340/2004.
Demontarea bordurilor degradate ( in situatia de reabilitare a strazii ).
Compactarea si nivelarea patului bordurii.
Pozarea betonului de legatura cu bordura .
Montarea bordurii .
Chituirea rostului cu mortar de ciment M100.







5.4. Procedura
Lucrari pregatitoare la executia montajului bordurilor se va face numai dupa efectuarea
urmatoarelor operatii:
Receptionarea lucrarilor de terasamente ( patul de fundare bordurii din pamant sau balast ), in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucruri.
Nu se va folosi pentru fundatii balast inghetat si nu se va asterne balastul peste pamint
inghetat sau/si acoperit cu zapada sau gheata.
Verificarea topo la cota finala a patului de pozare a betonului, intocmirea inregistrarilor de
calitate (procese verbale de receptie calitativa pe faze de lucrari – conform caiet de sarcini ).
Executarea lucrarilor pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de acostament,
drenuri longitudinale de acostament si racordarile stratului de fundatii la dispozitivele de
colectare si evacuare a apelor.
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5.6.Asternerea si nivelarea betonului
Asternerea si nivelarea betonului pentru fundatia bordurii se executa in conformitate cu
caietul de sarcini .
Betonul trebuie sa respecte reteta stabilita si vizata de consultanta, tasarea stabilita in caietul
de sarcini, pentru a fi usor manevrabil si pentru a permite compactarea mecanica . Cantitatea
de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laborator
tinind seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea.
Responsabilul topo va verifica si transmite cotele si trasarea longitudinala a betonului de poza
si a bordurilor .
5.7. Montarea bordurilor
Transportul bordurilor din deposit la locul de punere in opera se executa mecanizat avand grija
pentru a pastra integritatea acestora .
Pe tronsoane delimitate cu ajutorul sforii se pozeaza bordurile la cota si se va respecta
linearitatea fetei vazute a bordurii .
In situatia in care burdura nu se aseaza corespunzator se mai completeaza cu beton de
aceeasi marca , care se compacteaza corespunzator .
Pentru pazarea bordurii se vor folosi ciocane , rangi mici si bucati de cauciuc ,
pentru protejarea muchiilor si a fetei vazute .
Seful coordonator va verifica permanent linearitatea si incadrarea in cotele transmise de
responsabilul topo .
Rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de ciment M 100 conform caietului de sarcini .
Betonul de poza si mortarul M100 in special pe timpul verii va fi udat in permanenta pana la
atingerea clasei din proiect.

RESPONSABILITATI

Seful de santier raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri , a documentatiei de
executie , de intocmirea inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Seful de santier raspunde de asigurarea si buna functionare a masinilor si utilajelor necesare
executiei lucrarii.
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
Responsabilul topo este raspunzator de trasarea si incadrarea in axele si cotele proiectate .
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5.5. Transportul bordurilor
Bordurile se transporta cu autocamioane .
Bordurile se vor depozita in spatii amenajate, se vor incarca si descarca din autovehicule cu
mijloace mecanice ,fara a fi rostogolite sau aruncate.

6.


COD: PTE-20

INREGISTRARI

Declaratii de performanta pentru beton si mortar .
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari .
Declaratii de performanta pentru borduri
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, echipamentelor, utilajelor
si materialelor necesare turnarii betonului in conformitate cu cerintele de calitate prevazute.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la turnarea betonului ( simplu si armat ) la toate structurile de beton .
3. DOCUMENTE DE REFERINTA







Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectul tehnic.
Caietele de sarcini
CP 012/1 2007 -Cod de practica pentru producerea betonului
NE 012/2/2010 – normativ pentru punerea in opera a betonului
ST 0009-2005 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru produse din
otel beton utilizate ca armaturi in constructii
4. DEFINITII SI PRESCURTARI






OB - otel beton
DS - dispozitie de santier
FB - fisa de betonare
SSM - Sanatate si Securitate in Munca
5.DESCRIEREA PROCEDURII









5.1.Condiţii prealabile
Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
Existenta inregistrarilor de calitate pentru betonul ce se pune in opera ( bon de transport,
comanda beton ).
Existenta inregistrarilor de calitate pentru: suprafata de betonare ( teren de fundare sau
element beton anterior ) si armare, cofrare ( rubricile corespunzatoare din F.B. sau P.V. lucrari
ascunse sa fie incheiate ).
Existenta utilitatilor:
- Instalatie aer comprimat.
- Instalatie apa.
- Instalatie forta si iluminat.
- Conditii de incalzire si de protectie sau de racire a betonului, daca betonarea se
va desfasura atunci cind temperaturile sint mai mici de +5oC sau mai mari de
+21oC ( rogojini, prelate, saltele, aeroterme, etc. ).
- Existenta macaralelor in buna stare de functionare.
- Existenta de drumuri de acces la locul de turnare.
- Existenta unui numar suficient de vibratoare de tip corespunzator.
Echiparea echipelor de betonisti cu tomberoane si scule specifice .
Existenta avizului de inceperea lucrarii ( AIL ) si fisei de betonare ( F.B. ).
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Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de SSM
specifice activitatilor desfasurate.
Echipele vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta, casca, cizme cauciuc,
centuri de siguranta, manusi de cauciuc, etc..
5.2. Acţiuni implicate
Pregatirea terenului de fundare sau suprafetei de beton turnat anterior.
Transportul, manipularea si turnarea betonului.
Compactarea betonului.
Finisarea suprafetelor de beton.
Intarirea si protectia betonului.
Repararea defectelor de calitate la beton.
Intreruperi neplanificate.
Intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.3. Procedura
Pregatirea terenului de fundare sau a suprafetei de beton turnat anterior.
Pregatirea terenului de fundare.
Verificarea cotei de fundare cu aparate topo.
Descarcarea manuala a ultimului strat pina cota din proiect si examinarea vizuala a suprafetei.
Executarea forajelor de detaliere si a traseelor de cercetare (daca este cazul) la decizia
geologului.
Curatirea suprafetei cu aer comprimat si mijloace manuale pina se asigura indepartarea partilor
desprinse, a noroiului sau apei.
Sortarea geologica a suprafetei.
Verificari topo la cota finala.
Receptia finala a suprafetei si intocmirea inregistrarilor de calitate ( P.V. lucrari ascunse sau fise de betonare rubrica "Pregatirea suprafetei" ).
Pregatirea suprafetei de beton turnat anterior.
Inainte de turnarea betonului, cofrajele, barele de armatura, piesele inglobate, banda de
etansare si betonul turnat anterior, vor fi in intregime curatate de toate materialele straine din
zona aferenta betonarii prin batere, buciardare, spalare cu apa, suflarea cu aer comprimat,
dupa caz.
Inaintea turnarii betonului, timp de 24 de ore, suprafat betonului turnat anterior si cofrajele vor fi
udate cu apa pentru a preveni absorbtia apei din betonul proaspat turnat, apa ramasa in
denivelari fiind indepartata.
Toate operatiile pregatitoare se vor efectua avind grija sa nu se deterioreze sau deranjeze nici
un element sau parte componenta a fazei respective de betonare.
Se executa o verificare topo pentru cota finala a fazei respective de betonare.
5.3.2.Transport, manipulare si turnarea betonului.
Betonul va fi livrat de la fabrica in autoagitatoare de beton sau autobetoniere.
In timpul transportului, betonul va fi malaxat tot timpul, in scopul evitarii segregarii.
Durata de transport ( care se considera din momentul terminarii incarcarii ) nu va depasi:
- 45 minute cind temperatura mediului este mai mare de 30oC.
- 60 minute cind temperatura mediului este cuprinsa intre 15oC - 30oC.
- 90 minute cind temperatura mediului este mai mica de 15oC.
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Betonul din autobetoniera se va descarca direct in benele macaralelor, in buncarele pompelor
de beton sau in jghiabul de turnare directa.
Turnarea betonului se poate face cu macaraua cu bena, cu palnie, cu pompa de beton, cu
jghiabul, sau combinatii din metodele de mai sus, dupa posibilitati.
Atunci cind inclinarea jghiaburilor este prea mare, acestea vor fi prevazute cu sicane sau
praguri menite sa schimbe alternativ directia de miscare a betonului, pentru a micsora viteza de
curgere.
Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa depaseasca 1,50 m la turnarea cu bena si
1,00 m la turnarea cu pompa.
Betonul va fi dirijat la locul de turnare, nefiind permisa deplasarea lui pe orizontala mai mult de
1,50 m ( prin lopatare manuala sau vibrare ) pentru a se evita fenomenul de segregare.
Betonul va fi turnat in straturi orizontale uniforme ce nu vor depasi 30 cm grosime.
Rosturile orizontale si verticale se vor localiza si realiza conform planurilor si detaliilor de
executie.
In cazul defectarii pompei, betonul ramas in conducte va fi scos si rebutat iar conductele
spalate.
Dupa fiecare faza de betonare cu pompa, intreg echipamentul va fi curatat si spalat.
Orice acumulare de apa pe suprafata betonului sau scapari de ulei, motorina, etc., aparute in
timpul betonarii vor fi indepartate inainte de turnarea stratului urmator.
Turnarea betonului, se va face evitind dirijarea jetului de beton direct catre barele de armatura
sau piesele inglobate pentru a preveni deplasarea sau deformarea acestora.
Orice beton varsat accidental va fi indepartat de pe platformele de lucru ale cofrajului.
Se vor prevedea platforme intermediare de lucru; acestea nu vor deranja barelede otel beton in
timpul turnarii betonului.
Platformele intermediare si cofrajele fazelor anterioare se vor indeparta pe masura ce operatia
de turnare progreseaza si acestea nu mai sint necesare.
Se va preveni caderea de materiale straine in betonul proaspat.
5.3.3.Compactarea betonului.
Nu se aplica la betoanele turnate in apa.











Fiecare strat de beton va fi vibrat cu vibratoare standard alese functie de lucrabilitatea
betonului, dimensiunile elementului si densitatea armaturii.
Vibratoarele vor fi manipulate de muncitori experimentati si instruiti.
Vibratoarele vor fi asigurate in numar suficient, cele de rezerva fiind la indemina muncitorului.
Un strat de beton nu va fi turnat pina cind betonul din stratul turnat anterior a fost complet
vibrat.
Stratul de beton anterior va fi acoperit de urmatorul, inainte de a intra in priza, astfel incit stratul
de jos sa fie capabil a fi revibrat cu stratul nou turnat.
Vibratorul se introduce in beton sub actiunea greutatii proprii pe o adincime de aproximativ 1,5
grosimea stratului in pozitia verticala, iar scoaterea lui se va realiza cit mai lent pentru a nu lasa
goluri pe suprafata stratului.
Durata de vibrare intr-un punct va fi de 5-30 secunde in functie de lucrabilitatea betonului si
timpul vibratorului.
Punctele de vibrare vor fi alese in asa fel incit zonele de influenta sa se suprapuna in plan.
Vibrarea inceteaza in momentul in care suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa,
nu mai apar bule de aer in masa de beton, betonul nu se mai taseaza si apare apa sau lapte
de ciment la imbinarea cofrajelor.
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Vibratoarele nu vor fi intrebuintate in limita de 0,80 m din vecinatatea traductorilor de
deformatii, montati in beton, cind astfel de piese exista in faza care se betoneaza.
Se va evita contactul vibratoarelor cu cofrajul, barele de armatura, piesele inglobate, a benzilor
de etansare,tecilor cablelor de precomprimare, ancorajele sistemului de precomprimare, etc..
In zonele pieselor inglobate, a benzilor de etansare, etc., compactarea se realizeaza cu vergele
de otel.
In cazul unor faze de betonare cu grad ridicat de complexitate, turnarea si vibrarea in straturi a
betonului se va face numai pe baza de proiect sau schema tehnologica de punere in opera a
betonului.
Zonele cu grad sporit de dificultate pentru vibrare dintr-o faza de betonare se vor verifica
din punct de vedere al umplerii cu beton prin ciocanirea la exterior a cofrajului in zonele
respective cu maiuri ( ciocane ) din lemn pina ce cofrajul nu mai suna a gol.
Metoda este eficienta mai ales in cazul stilpilor si diafragmelor.
5.4. Finisarea suprafeţelor de beton
Finisarea suprafetelor de beton se va efectua pentru a obtine gradul de prelucrare specificat in
proiect.
Aceasta operatie consta in indepartarea tuturor neregularitatilor locale ( coame, rizuri,
sau alte denivelari de pe suprafata betonului ) si a celor de planeitate in timpul suprafetelor,
( abateri de la suprafata teoretica , asa cum este pe planuri, masurate cu sabloane de 3,00 m
lungime ).
Finisarea suprafetelor orizontale necofrate se face conform detaliilor sau prevederilor cuprinse
in plansele proiectului de executie.
Finisarea suprafetelor cofrate, verticale, ascunse vederii consta din:
- Repararea neregularitatilor locale ce depasesc +12/-6 mm.
- Repararea neregularitatilor de planeitate ce depasesc +16 mm si –10 mm.
Finisarea suprafetelor cofrate verticale expuse vederii sau supuse vopsirii sau aplicarii
straturilor de protectie , consta din:
- Repararea neregularitatilor locale ce depasesc +6 mm.
- Repararea neregularitatilor de planeitate ce depasesc +10 mm.
In dreptul P.m.i., muchii sau rosturi, se va realiza o finisare speciala in jurul sau in lungul
acestora in vederea aplicarii ulterioare a masticarilor sau chiturilor, acolo unde proiectul
prevede acest lucru.
Toate operatiile de finisare se vor executa de muncitori experimentati si calificati in acest gen
de lucrari ( betonisti, zidari, mozaicari ).
5.5. Întărirea şi protecţia betonului
Protectia suprafetelor orizontale ale betonului pe timp normal se va realiza prin acoperirea
acestora cu rogojini sau prelate ignifugate ce vor fi stropite continu pentru a mentine suprafat
umeda.
Protectia suprafetei formate de cofraje se va realiza prin mentinerea acestora pe pozitie si se
vor uda din timp in timp cu apa pentru a preveni pierderea umezelii de la suprafata betonului.
Betonarea elementelor in perioada de timp friguros poate incepe la temperaturi mai mari de
+5oC sau la temperaturi de +5oC, cand temperatura are tendinte de crestere.
Elementele in curs de betonare vor fi continuate in cazul scaderilor de temperatura, pana la 10oC, luandu-se masuri pentru crearea unui rost de lucru.
Dupa turnare se va asigura betonului o temperatura minima de +5oC, pana la realizarea unei
rezistente minime de 5N/mm2
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Pentru punerea in opera a betonului pe timp friguros se vor elabora proiecte tehnologice
pentru lucrarile de executat.
Solutiile tehnologice tip, utilizate in mod curent sunt:
- Metoda conservarii caldurii betonului, care consta din acumularea de caldura prin incalzirea
materialelor componente la prepararea betonului si protejarea elementului de beton cu
invelisuri termoizolante ( cofraje izolate termic, saltele termoizolante, etc. ), acoperite
intotdeauna cu polietilena sau prelate impermeabile prin care sa se etanseizeze izolatia
termica si sa se inchida si un strat de aer stationar ( neventilat ) de 3-5 cm grosime.
- Metoda incalzirii betonului, dupa punerea sa in opera, se foloseste atunci cand nu se poate
realiza rezistenta minima necesara pentru beton inainte de inghetarea lui. Aceasta metoda
consta in asigurarea intaririi betonului la temperaturi corespunzatoare prin tratarea termica
a acestuia cu abur sau aer cald, in paralel cu protejarea cu invelisuri termoizolante.
Incalzirea se face in "camasa" pe toate fetele elementului de beton pentru stilpi, grinzi, ziduri
portante de grosime mai mare, cand elementul se imbraca intr-un invelis etans la circa 15 cm
de suprafata betonului sau cofraj si se introduce aer cald sau abur. In cazul elementelor
subtiri,incalzirea in "camasa" se face pe o singura fata.
5.6.Repararea defectelor de calitate la beton
In cazul descoperirii de defecte la elementul de beton dupa decofrare, responsabilul CTC va
deschide RNC ( raportul de neconformitate ), iar proiectantul va emite D.S. cu solutia de
remediere.
Remedierile se executa conform procedurilor tehnologice, specifice, dupa caz.
5.7.Întreruperi neplanificate
Cu toate ca opririle sint evenimente nedorite pe parcursul betonarii, acestea pot aparea din
urmatoarele motive: incendii, defectarea fabricilor de beton, avarii de energie electrica,
deformarea cofrajelor, etc.
In aceste cazuri santierul va proceda la emiterea deciziei de oprire a operatiei de betonare.
Se vor lua masuri de formarea rosturilor, de pozitionarea benzilor de etansare in betonul turnat
proaspat si se vor stria suprafetele.
In cazul cind se ordona oprirea rapida a betonarii se vor introduce fortat benzile PVC de
etansare la suprafata betonului proaspat, precum si a unor sipci de lemn pe mijlocul suprafetei
turnate in vederea formarii unui rost de imbinare.
In cazul averselor de ploaie se va reduce continutul de apa din amestec si se vor prevedea
mijloace manuale sau pompe dec vacum in vederea evacuarii apelor stranse in cantitati
apreciabile in cofrajul elementului structurilor, evitindu-se formarea pungilor de apa pe
suprafata betonului turnat.
Inainte de reluarea betonarii se vor indeparta orice materiale straine precum si laptele de
ciment si se va trece la tratarea suprafetei prin turnarea unui strat de beton cu un cotinut de
ciment mai mare, dupa care se poate reincepe operatia de betonare.
Reluarea betonarii se face dupa 24 de ore de la intrerupere.

5.8. Întocmirea înregistrărilor de calitate
Seful de lucrare va completa condica de betoane la toate rubricile corespunzatoare, inainte
de inceperea betonarii si pe timpul acesteia.
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6. RESPONSABILITATI




Seful de santier raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri , a documentatiei de
executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate.
Seful de santier raspunde de existenta si buna functionare a mijloacelor de transport,
echipamentelor si utilajelor ( pompe de beton, vibratoare, macarale, etc. ).
Responsabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri a proiectului de
executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.

7. INREGISTRARI






Condica de betoane turnate
Proces verbal de receptie pe faze
Raport de incercare pentru beton
Bon de livrare - primire beton
Declaratie de conformitate pentru beton
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si
materialelor necesare pentru executarea acostamentelor in conformitate cu cerintele de calitate
prevazute.
2.DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la executia acostamentelor aferente lucrarilor de constructii.
3.DEFINITII SI PRESCURTARI
D.S. - Dispozitie de santier
4.DOCUMENTE DE REFERINTA






Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectul tehnic
Caiete de sarcini .
Dispozitii de santier
Standarde si normative aplicabile in vigoare.
5. PROCEDURA
5.1CONDITII PREALABILE




Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri ;
Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului liber de instalatii subterane;
Existenta procesului verbal de predare - primire a reperelor de tasare si de nivel.

5.2 FAZELE DE LUCRU
5.2.1. Pregatirea terenului pentru executarea acostamentelor:
 Defrisarea terenului pe suprafata ce urmeaza a se executa lucrarile si evacuarea
materialelor rezultate;
 Saparea stratului vegetal (daca este cazul), incarcarea si transportul la depozite separate
pentru a putea fi refolosit ;
 Asigurarea scurgerii si colectarii generale a apelor din precipitatii de pe platforma pe care
se vor executa umpluturile ;
 Trasarea constructiilor sau a conturului suprafetei acostamentelor :
 Executarea reperelor de cota de nivel si retransmiterea cotei de nivel pe masura ce
inaltimea umpluturii creste.
 Executia sabloanelor de picior de taluz, de creasta de taluz si retransmiterea acestora pe
masura cresterii inaltimii umpluturilor.
 Executia lucrarilor de consolidari de terenuri in cazurile cind umpluturile urmeaza sa se
execute pe terenuri slabe.
Terenuri slabe sint considerate, in general acelea la care rezistenta la compresiune este
sub 2daN/cm2.
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Lucrarile de consolidare au rolul de a modifica rezistenta structurala la valori ridicate de
pina la 4daN/cm2., transformindu-se astfel in terenuri bune de fundare.
5.2.2.Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului
 Transportul pamantului din depozite,din sapaturi sau din gropi de imprumut, se face cu
autocamioane, basculante.
 Descarcarea pamantului din autocamioane se face in puncte stabilite pe suprafata de
executie a umpluturii astfel repartizate, ca volumul de pamant descarcat in gramezi sa asigure prin
imprastiere grosimea stratului compactat prescris in proiecte sau caietele de sarcini.
 Grosimea optima a straturilor succesive care se astern in functie de tipul si
caracteristicile tehnice ale utilajului de compactare este in general:
- 20 – 30 cm in cazul compactarii cu maiuri,
- 40 cm in cazul compactarii cu cilindri compactori statici .
 Imprastierea pamantului din fiecare strat la grosimea stabilita se face manual si
mecanizat, cu buldozer, screper, autogreder.
Imprastierea manuala este in general recomandata la lucrari:
- cu volum mic
- unde utilajele nu pot avea loc de manevra
- in zona retelelor subterane existente
Se executa cu lopata sau sapa.
 Nivelarea suprafetei fiecarui strat se face astfel ca sa se asigure o panta de scurgere a
apelor din precipitatii in afara suprafetei pe care se executa umplutura;
 Compactarea fiecarui strat de umplutura se face cu rulou compactor static neted, pe
pneuri si cu roluri vibratoare;
 Compactarea manuala se face cu maiuri mecanice sau placi vibratoare cu motor termic
sau electric;
 Compactarea se face printr-un anumit numar de treceri pe aceeasi suprafata a stratului
conform proiectului de executie sau a caietului de sarcini.
5.2.3 Balastarea acostamentelor
Balastul se transporta la locul de punere in opera cu autobasculante.
Asternerea si nivelarea.
Asternerea si nivelarea balastului se executa pe straturi, cu mijloace adecvate.
 Asternerea si nivelarea balastului se face dupa receptionarea terasamentelor
 Balastul se asterne in functie de cota prevazuta in proiect si grosimea stabilita
de proiectant
 Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea pantei si a latimii
prevazute in proiect.
 Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de
compactare se stabileste de laborator tinind seama de umiditatea agregatului
si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea.
 Nu se va folosi balast inghetat si nu se va asterne balastul peste pamant
inghetat sau/si acoperit cu zapada sau gheata.
Compactarea balastului
Compactarea se face cu placa vibranta.
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Denivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in caietele de sarcini care raman dupa
compactare se corecteaza cu materiale de aport si apoi suprafetele respective se reniveleaza si se
compacteaza din nou.

6.RESPONSABILITATI



Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei
proceduri si de intocmirea inregistrarilor de calitate, conform planului de control verificari si
incercari (PCCVI), anexa la programul calitatii.
Verificarea lucrarilor se realizeaza de catre seful punctului de lucru impreuna cu
reprezentantul beneficiarului.

7.INREGISTRARI
 Rapoarte de incercare pentru materiale
 Declaratii de performanta pentru materiale
 Proces verbal de receptie
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1. SCOP
Prezenta procedura se refera la lucrarile de decolmatare a santurilor si rigolelor
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se va utiliza pentru decolmatarea santurilor si rigolelor anexe drumurilor.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA







Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectul tehnic
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
Standarde si normative aplicabile in vigoare
AND 554-2002 Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
CTC – control tehnic de calitate
PTE - procedura tehnica de executie
5. DESCRIEREA PROCEDURII
Decolmatarea si intretinerea santurilor si rigolelor

Intreţinerea dispozitivelor pentru colectarea şi evacuarea apelor prezintă o importanţă
deosebită pentru mărirea duratei de exploatare a drumurilor, siguranţa circulaţiei şi menţinerea
îmbrăcăminţilor rutiere într-o stare bună.
Menţinerea şanţurilor şi rigolelor în stare bună de funcţionare se face prin curăţirea lor
periodică şi ori de câte ori este nevoie.
Primăvara, după topirea zăpezii şi după ploi, se verifică starea şanţurilor şi rigolelor,
acţionându-se, unde este cazul, pentru curăţirea lor de materialul adus de ape care a colmatat
secţiunea iniţială şi care împiedică funcţionarea normală a acestor dispozitive.
Aceste operaţii se fac manual sau mecanizat, cu ajutorul autogrederelor, când condiţiile
permit acest lucru.
Lucrările de curăţire încep din aval spre amonte, iar materialul rezultat se îndepărtează
imediat de pe zona drumului.
Şanţurile şi rigolele pereate sau pavate se întreţin şi prin rostuirea crăpăturilor, refacerea
şi consolidarea porţiunilor degradate, urmărindu-se în toate cazurile impermeabilitatea lor.
Pentru desfundarea santurilor si rigolelor se executa urmatoarele faze:
- Săpătură cu excavatorul
- Desfundarea manuală a şanţurilor şi canalelor de scurgere
- Desfundarea şi curăţarea camerelor de cădere şi a albiei sub podeţe de împotmolire cu
busteni
- Transportul materialelor cu lopata
- Decolmatarea canalelor de depuneri şi vegetaţie
- Transportul cu roaba până la distanţa de 50 m
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- Încărcarea materialelor grele
- Defrişare manuală a supraf. împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diam < 10 cm, cu
scoatere de rădăcini
- Transport rutier si depozitat pământ-deşeuri
- Curăţare manuală a şanţurilor şi rigolelor
- Intretinere luciu de apa

6.

RESPONSABILITATI

Seful de lucrari raspunde de aplicarea intocmai a caietului de sarcini, a prezentei proceduri si de
intocmirea programelor de lucrari si a proceselor verbale conform caietului de sarcini..

7.





INREGISTRARI

Proces verbal de predare porimire amplasament
Programe de lucru
Proces verbal de receptie lucrari
Situatii de lucrari
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1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, a utilajelor si
materialelor folosite la asternerea si compactareafundatiilor din piatra sparta amestec optimal.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va utiliza la punerea in opera a pietrei sparte amestec optimal in
stratul de fundatie .
3. DOCUMENTE DE REFERINTA







Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii republicata in 2017 cu modificarile si
actualizarile ulterioare
Proiectul tehnic
Caiete de sarcini
Dispozitii de santier
Standarde si normative aplicabile in vigoare
AND 589 – Normativ pentru executia fundatiilor din piatra sparta si /sau piatra sparta
amestec optimal
4. DEFINITII SI PRESCURTARI




CTC - control tehnic de calitate
PTE - procedura tehnica de executie
5. PROCEDURA








5.1. Conditii PREALABILE
asigurarea ca pe santier la punctul de asternere se gasesc detaliile tehnice de executie,
precum si prezenta procedura;
personalul punctului de lucru este instruit in scopul insusirii proiectelor de executie, a
modului de folosire a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a prevederilor prezentei
proceduri tehnice de executie;
asigurarea pe santier a materialelor, utilajelor, dispozitivelor, echipamentelor, sculelor si
uneltelor necesare asternerii pietrei sparte;
existenta formularelor pentru inregistrarile de calitate care sunt solicitate de caietele de
sarcini si prezenta procedura;
existenta forumlarelor pentru comenzi, respectiv transporturi de materiale;
existenta inregistrarilor de calitate pentru stratul suport, respectiv procesele verbale de
receptie calitativa (verificarea compactarii pe straturi si cotele de nivel) pentru sectoarele de
asternere.

5.2. Masuri preventive
 se urmareste instruirea si apoi respectarea de catre personalul executant a utilizarii
echipamentului de protectie din dotare, conform normelor de tehnica securitatii muncii in
vigoare;
 se va verifica cunoasterea de catre personalul executant a normelor pentru protectia muncii,
a normelor P.S.I. si mai ales a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie;
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inainte de asternere se verifica corectitudinea semnalizarii pentru circulatia publica.

5.3. Lucrări pregătitoare
 inainte de inceperea lucrarilor de asternere a pietrei sparte amestec optimal , stratul de
sustinere trebuie verificat si acceptat conform specificatiilor tehnice;
 pentru evacuarea apelor se executa drumuri transversale.
5.4.Conditii de calitate pentru materiale
Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63mm se realizeaza
intr-un singur strat a carui grosime dupa compactare este stabilita prin proiect dar nu mai putin
de 10cm , conform STAS 6400.
Agregatele naturale trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ.
Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase.
Piatra spartă amestec optimal se poate obţine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-16, 1622,4, 22,4-40 şi 40-63, în proporţii bine determinate prin încercări preliminare, fie direct de la
concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabel. Amestecul pe şantier se realizează într-o
instalaţie de nisip stabilizat prevăzută cu predozator.
Tabel 1Conditii de admisibilitate pentru piatra sparta amestec optimal
Caracteristici
Condiţii de admisibilitate
Sort (ochiuri pătrate)
0-63 (0-40)
Granulozitate
să se înscrie în limitele din tabelul urmator,
Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului
30
natural) (EN), %, min.
Uzură cu maşina tip Los Angeles (LA), %,
30
max.
Rezistenţă la acţiunea repetată a sulfatului de 6 pentru split
sodiu (Na2SO4), 5 cicluri, %, max.
3 pentru piatra sparta mare 40-63
Tabel 2-

Limite de granulozitate pentru piatra sparta amestec optimal

Domeniu de Limita
granulozitate
0-40

inferioara
superioara
inferioara
superioara

0-63

Treceri, în %, din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni
de …, în mm
0,02
0,2
8
16
40
63
0
3
42
60
90
3
14
65
80
100
0
4
35
48
75
90
3
10
55
70
90
100

Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conţinutul de granule alterate şi
conţinutul de impurităţi pentru piatră spartă amestec optimal sunt cele indicate în tabelul
urmator :
Tabel 3-

Condiţii de admisibilitate pentru piatră sparta amestec optimal
Sort Savura
Piatră spartă (split)
Piatră spartă
mare

Caracteristica
0-8

8-16

Condiţii de admisibilitate
1622,4-40 40-63
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- rămân pe sita superioară (dmax), %,
max.
- trec prin sita inferioară (dmin), %, max
Conţinut de granule alterate, moi,
friabile, poroase şi vacuolare, %, max.
Forma granulelor:
- coeficient de formă, %, max.
Coeficient de impurităţi :
- corpuri străine, %, max.
- fracţiuni sub 0,1 mm, %, max.
Uzura cu maşina tip Los Angeles, %,
max.
Rezistenţa la acţiunea repetată a
sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri,
%, max.
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5

5

10
10

10
10

10
-

-

35

35

35

1

1

1

1

-

3
30

nu este cazul

-

6

3

corespunzător
clasei rocii

nu
este
cazul

Agregatele naturale se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura
omogenitatea şi constanţa calităţii acestora.
Aprovizionarea agregatelor naturale la locul
punerii în operă se va face numai după ce încercările de laborator au demonstrat că acestea au
calitatea corespunzătoare.
În timpul transportului de la furnizor, la şantier şi al depozitării, agregatele naturale
trebuie ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi
şi păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare.
Controlul calităţii agregatelor naturale se va face în conformitate cu prevederile tabelului
urmator:
Tabel 4Metode de determinare şi frecvenţa minimă a încercărilor
Acţiunea, procedeul de
Frecvenţa minimă
Metode de
verificare sau caracteristicile
la aprovizionare
la locul de punere determinare
care se verifică
conform:
în operă
Examinarea datelor înscrise
la fiecare lot aprovizionat
în certificatul de calitate sau
certificatul de garanţie
Corpuri străine:
în cazul în care se observă
ori de câte ori STAS 4606
- argilă bucăţi
prezenţa lor
apar factori de
- argilă aderentă
impurificare
- conţinut de cărbune
Conţinutul de granule
o probă la max. 500 m3 alterate, moi, friabile, poroase pentru fiecare sursă
şi vacuolare
SR EN
Granulozitatea sorturilor
o probă la max. 500 m3 13242+A1
pentru fiecare sort şi sursă
Forma granulelor pentru
piatră spartă
Coeficient de formă

o probă la max. 500 t pentru fiecare sort şi fiecare sursă

Rezistenţa la acţiunea
repetată a sulfatului de sodiu
(Na2SO4), 5 cicluri

o probă la max. 500 m3 pentru fiecare sursă
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o probă la max. 500 cm pentru fiecare sort de piatră
spartă şi sursă

SR EN
13242+A1
SR EN 1097-2

o probă la max. 500 m3
pentru fiecare sort şi fiecare
sursă

SR EN
13242+A1
SR EN 1097-2
SR EN 1097-1

NOTĂ. 1. Particularităţile privind determinarea granulozităţii conform SR EN 13242+A1 rămân

identice cu cele descrise în Caietul de sarcini pentru realizarea straturilor din balast.
2. Conform standardul european SR EN 13242+A1, furnizorul trebuie să certifice calitatea
produsului livrat printr-o gamă mai extinsă de determinări care urmăresc stabilirea caracteristicilor
fizice-mecanice şi chimice ale agregatelor produse.
În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal
aprovizionată, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 3, acesta se
corectează cu sorturile de granulozitate deficitare pentru obţinerea condiţiilor calitative
prevăzute.
Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua publică sau din alte
surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.
5.5. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare
Caracteristicile de compactare pentru piatra spartă amestec optimal se determină în
laborator inainte de începerea lucrărilor de execuţie. Caracteristicile de compactare vor fi cele
determinate prin încercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13. Se determină:
- dmax, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor
modificat, în kg/m3;
- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui dmax), in %.
Caracteristicile efective de compactare pe teren se determină de laboratorul societatii.
Încercările care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda
densimetrului cu membrană etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici:
- def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat,
determinată pe întreaga grosime a acestuia, in kg/m3;
- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %.
Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare:

D

 def
 100,
 d max

[%]

5.6 Măsuri preliminare
Realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 pe întreaga lăţime
a părţii carosabile se va începe numai după definitivarea lucrărilor la stratul inferior de fundaţie
din balast, în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător şi după recepţionarea acestuia
(semnarea procesului verbal de lucrări ascunse).
La realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 în casete (lărgiri
sau supralărgiri ale părţii carosabile, realizarea benzilor de încadrare etc.) se va trece numai
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după recepţionarea lucrărilor de terasamente şi a stratului inferior de fundaţie din balast, in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.
Inainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele
necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie.
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatră spartă se vor lua măsuri de
a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa
folosită, cu consemnarea acestora în registrul de şantier.
5.7. Experimentarea realizării stratului de fundaţie
Înainte de inceperea lucrărilor se efectueaza experimentarea executării stratului de
fundaţie.
Experimentarea se va realiza pe acelaşi strat de fundaţie inferior din balast ca şi cel
folosit în cadrul structurii rutiere (acelaşi teren de fundare, acelaşi balast, aceleaşi grosimi,
aceleaşi utilaje de compactare etc.).
În toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de probă in lungime de mim. 30
m şi lăţime de cel puţin 3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare).
Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor experimentale (dacă se consideră
mai multe variante de realizare a compactării) se va face in prezenţa dirigintelui de şantier, fiind
urmată de controlul compactării prin incercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul.
Se va urmări determina numărul minim de treceri ale fiecărui utilaj de compactare ce urmează
să fie folosit pe şantier pentru obţinerea cel puţin a gradului de compactare precizat de caietul
de sarcini. De asemenea, se va efectua determinarea cantităţii de apă de adaos pentru
obţinerea lui wopt, cantitate care va fi reglată zilnic de către laborator, funcţie de condiţiile
meteorologice şi de umiditatea naturală a agregatelor naturale folosite.
În cazul in care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, executantul va realiza
o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului de compactare
folosit.
Determinarea gradului de compactare se va efectua doar pe straturi de fundaţie din
piatră spartă amestec optimal.
Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume :
- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal
0-63 poate fi compactată ca un singur strat cu utilajele disponibile;
- condiţiile de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj, verificarea eficienţei
utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea de
compactare (IC) se determină cu relaţia următoare:
IC 

Q
S

[m]

(2)

în care:
Q este volumul pietrei sparte pus în operă în unitatea de timp (ore, zi, schimb), in m3;
S - suprafaţa călcată la compactare în intervalul de timp dat, in m2 .
Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă
pentru restul lucrărilor. Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna în scris în
registru de şantier pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor.
5.8. Realizarea straturilor de fundaţie din piatra sparta amestec optimal
Realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 necesită
următoarele operaţii:
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- stabilirea proporţiilor din amestec pentru fiecare sort de piatră spartă, astfel încât să se
obţină o curbă de granulozitate care să respecte condiţiile menţionate anterior;
- determinarea în laborator a caracteristicilor de compactare Proctor modificat;
- realizarea amestecului într-o fabrică cu min. 4 predozatoare (instalaţie de nisip
stabilizat), inclusiv cu asigurarea umidităţii optime de compactare;
- transportarea materialului cu autobasculante şi punerea lui în operă preferabil cu
răspânditoare-finisoare;
- compactarea stratului, preferabil cu compactoare cu pneuri sau vibratoare.
Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de
compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.
La drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei,
acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta
să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a
apelor de suprafaţă.
Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea
straturilor de fundaţie din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport şi se
recompactează. Suprafeţele de denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi
regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu acelaşi tip de material, se renivelează
şi apoi se cilindrează din nou.
Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată şi
aşternerea pietrei sparte amestec optimal pe un strat suport acoperit cu un strat de zăpadă sau
cu o pojghiţă de gheaţă.
5.9 Controlul calităţii lucrărilor
În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din piatră spartă amestec optimal se vor face
verificările şi determinările arătate în tabelul urmator cu frecvenţa menţionată în tabel.
Tabel 5-

Frecvenţa determinărilor necesare pentru verificarea calităţii stratului

Nr.
crt.

Determinarea,
procedeul
de Frecvenţe
verificare sau caracteristicile care locul de
se verifică
lucru

1

Încercarea Proctor modificat pe strat
de piatră spartă amestec optimal
Determinarea umidităţii de
compactare pe strat de piatră spartă
amestec optimal
Determinarea grosimii stratului
compactat

2

3

4
5

Verificarea realizării intensităţii de
compactare Q/S
Determinarea gradului de
compactare

-

minime la Metode
de
punere în verificare
conform
STAS
1913/13

min. 3 probe la o
1913/1
2
suprafaţă de 2.000 m de
strat
min. 3 probe la o
suprafaţă de 2.000 m2 de
strat
zilnic
min. 3 pct. pentru
suprafeţe  2.000 m2 şi
min. 5 pct. pentru
suprafeţe
 2000
m2 de strat
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min. 3 încercări la o
suprafaţă de 2.000 m2

6400

în câte 2 pct. situate în
profiluri transversale la
distanţe de 10 m unul de
altul pentru fiecare
bandă cu lăţimea de 7,5
m

Normativ
CD 31

Laboratorul va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat:
- granulozitatea agregatelor naturale utilizate;
- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimă, densitate în stare uscată maximă pe piatră spartă amestec optimal)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).
Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de
realizare a stratului de fundaţie să se verifice capacitatea portantă obţinută la acest nivel cu
deflectometrul cu pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31. Capacitatea
portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie se consideră realizată dacă valorile
deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţiilor elastice admisibile care este
de 250 sutimi de mm.
Controlul gradului de compactare
Frecvenţa verificărilor va fi cea prezentată în tabelul de mai sus iar valorile admisibile sunt
următoarele:
- pentru drumuri publice de clasă tehnică I, II şi III:
 100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;
 98 %, în cel mult 5 % din punctele de măsurare la autostrăzi şi în toate punctele
de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III ;
- pentru drumuri publice de clasă tehnică IV şi V:
 98 %, în cel puţin 93 % din punctele de măsurare;
 95 % în toate punctele de măsurare.
Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul societatii .Se vor
efectua verificări referitoare la calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele
precizate în prezenta procedura si in caietul de sarcini.
Verificarea elementelor geometrice se va efectua pe baza următoarelor reguli şi
metode de verificare:
- grosimea stratului de fundaţie atât pe partea carosabilă, cât şi în casete este cea din
proiect. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge
stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1.500 m 2 suprafaţă de drum. Grosimea
stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat
recepţiei. Abaterea limită la grosime poate fi de max.  20 mm;
- lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect. Abaterile limită la lăţime pot fi
de  5 cm. Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilurilor transversale ale
proiectului.
- panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcămintei sub care se
execută, conform proiectului. Abaterea limită la pantă este  4 %, în valoare absolută şi va fi
măsurată la fiecare 25 m.
- declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcămintei sub care se
execută. Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi  10 mm.
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Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează astfel:
- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează în axa benzilor de circulaţie şi nu pot fi
mai mari de  2 cm faţă de cotele proiectului;
- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilurilor arătate în proiect şi
denivelările admise nu pot fi mai mari de  1,0 cm faţă de cotele proiectate.
În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini
se va face corectarea suprafeţei stratului de fundaţie.
5.10 Recepţia lucrărilor
Recepţia pe faza determinantă, se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în
documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi
calitative impuse de proiecte şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe
parcursul execuţiei de către organele de control.
În urma acestei recepţii se încheie Procesul-verbal de recepţie pe fază .
Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează pentru întreaga lucrare, conform
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat cu HG 343/2017
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare
şi se va face în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 343/2017

6.





RESPONSABILITATI

Seful de lucrare raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei
tehnice de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu si
a evidentei acesteia.
Resposabilul RTE urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de
executie, a caietului de sarcini, a prevederilor standardelor si normativelor aplicabile,
intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate (grosimi de asternere, grad de compactare) si
evidenta acestora.
Mecanicii de utilaje de la punctele de lucru raspund de asigurarea si buna functionare a
utilajelor existente la asternere (autogredere, dispozitive de raspandire, compactoare).

7. INREGISTRARI






Rapoarte de incercare materiale
Raport de incercare Proctor modificat
Rapoarte ale gradului de compactare realizat
Capacitatea portanta daca este prevazuta in caietul de sarcini
Procese verbale de receptie pe faze
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OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./
Nr.subcap.
crt. deviz
general
0
1
1 1.2
2 1.3
3 1.4
42
5 3.5
6 3.5.1
7 3.5.2
8 3.5.3
9 3.5.4
103.5.5
113.5.6
124
134.1
144.1.1

154.2
164.3
174.4
184.5
194.6
205.1
215.1.1
225.1.2
236.2

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilităților necesare obiectivului
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investiția de bază
Constructii si instalatii
[0007.1] REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

PROIECTANT

CristianEusebiu
Crisan

Semnat digital de
Cristian-Eusebiu
Crisan
Data: 2021.06.14
14:13:47 +03'00'

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Valoarea
cheltuielilor
pe obiect
(exclusiv
TVA)

Din care:
C+M

lei

euro

lei

euro

3

4

4

6
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PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE
Nr. cap./
Nr. subcap.
crt. deviz
general
0

Cheltuieli pe categoria de lucrari

1

2 4.1

2
I. Lucrari de constructii si instalatii
Constructii si instalatii

3 4.1.1

[0007.1.2] STRADA 1

4 4.1.2

[0007.1.3] STRADA 2

5 4.1.3

[0007.1.4] STRADA 3

6 4.1.4

[0007.1.5] STRADA 4

7 4.1.5

[0007.1.6] STRADA 5

8 4.1.6

[0007.1.7] STRADA 6

9 4.1.7

[0007.1.8] STRADA 7

104.1.8

[0007.1.9] STRADA 8

114.1.9

[0007.1.10] STRADA 9

124.1.10

[0007.1.11] STRADA 10

134.1.11

[0007.1.12] STRADA 11

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
154.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL II
III. Procurare
174.3
184.4
194.5
204.6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste
226.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)
lei

euro

3

4
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OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 1

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1

RIGOLA TIP 1

1.1

RpDA03A% Desfundarea manuala si curatirea
santurilor, canalelor de scurgere,
camerelor de cadere sau albia sub
podete, de potmol, busteni
etc.Desfundarea manuala a santurilor
si canalelor de scurgere;
TRI1AA01F Incarcarea materialelor, grupa a-grele
1
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

1.2

1.3

TRB01C11

1.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

1.5

TSC35A31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20

1.6

IFB09A1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

1.7

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 10m

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2
mc

3

21,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
37,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
37,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
37,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,21
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
336,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
105,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 1
0
1
1.8
CA02H+
Preparare pe santier, cu betoniera,
beton clasa...C20/25 (Bc25), (B330)

2
mc

1.8.L

ora

3704

1.9

PB02A1

1.10

IFA07E1

Betoniera cu cadere libera actonata
electric 251-500l
Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc

Rostuirea pereului din dale prefabricate m
din beton cu mortar de ciment, pe
adincimea de 4 cm si nisip pe restul
adincimii avind latimea rostului de 1,5
cm pentru dale cu grosimea : 15 cm.

1.10.
2101183
L
1.11 TRA01A50

Mortar de zidarie M 100 s 1030

mc

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

1.12

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

2

PODET D 400

2.1

TSC03F1

2.2

TSA02E1

2.3

TSC35B32

2.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren mijlociu
Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 21-30 m

3
50,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,38
50,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
105,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,07

157,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
157,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
mc

mc

100
mc

0,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
50,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 1
0
1
2.5
TSD03F1
Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...31-50
cm,teren catg. 3 sau 4
2.6
TSA24A1
Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

2.7

IFB09B1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

2.8

AcD29F1+
[1]

Tub gofrat PE HD D=400mm,L=4m

2.9

TSD15B1

Strat de repartitie din nisip cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere interna < 10 CP

2.10

TSD16B11

2.11

DA11A1

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP in conditiile
gospodaririi apelor
Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare si innoroire;

2.12

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2
100
mc

3

0,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
4,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
56,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 4
STADIUL FIZIC: STRADA 1
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 2

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1

RIGOLA TIP 1

1.1

RpDA03A% Desfundarea manuala si curatirea
santurilor, canalelor de scurgere,
camerelor de cadere sau albia sub
podete, de potmol, busteni
etc.Desfundarea manuala a santurilor
si canalelor de scurgere;
TRI1AA01F Incarcarea materialelor, grupa a-grele
1
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

1.2

1.3

TRB01C11

1.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

1.5

TSC35A31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20

1.6

IFB09A1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

1.7

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 10m

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2
mc

3

26,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
48,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
48,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
48,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,27
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
428,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
134,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 2
0
1
1.8
CA02H+
Preparare pe santier, cu betoniera,
beton clasa...C20/25 (Bc25), (B330)

2
mc

1.8.L

ora

3704

1.9

PB02A1

1.10

IFA07E1

Betoniera cu cadere libera actonata
electric 251-500l
Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc

Rostuirea pereului din dale prefabricate m
din beton cu mortar de ciment, pe
adincimea de 4 cm si nisip pe restul
adincimii avind latimea rostului de 1,5
cm pentru dale cu grosimea : 15 cm.

1.10.
2101183
L
1.11 TRA01A50

Mortar de zidarie M 100 s 1030

mc

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

1.12

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

TRB01C13

3
64,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20,90
64,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
134,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,08

201,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
201,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 2
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 3

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1
2

RIGOLA
RIGOLA TIP 2

2.1

RpDA03A% Desfundarea manuala si curatirea
santurilor, canalelor de scurgere,
camerelor de cadere sau albia sub
podete, de potmol, busteni
etc.Desfundarea manuala a santurilor
si canalelor de scurgere;
TRI1AA01F Incarcarea materialelor, grupa a-grele
1
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

2.2

2.3

TRB01C11

2.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

2.5

TSC35A31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20

2.6

IFB09A1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

2.7

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 10m

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

mc

3

17,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
30,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
30,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
30,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,17
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
203,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
64,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 3
0
1
2.8
CA02H+
Preparare pe santier, cu betoniera,
beton clasa...C20/25 (Bc25), (B330)

2
mc

2.8.L

ora

3704

2.9

PB02A1

2.10

IFA07E1

Betoniera cu cadere libera actonata
electric 251-500l
Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc

Rostuirea pereului din dale prefabricate m
din beton cu mortar de ciment, pe
adincimea de 4 cm si nisip pe restul
adincimii avind latimea rostului de 1,5
cm pentru dale cu grosimea : 15 cm.

2.10.
2101183
L
2.11 TRA01A50

Mortar de zidarie M 100 s 1030

mc

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

2.12

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

TRB01C13

3
31,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10,08
31,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
64,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,04

96,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
96,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 3
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 4

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1
2

RIGOLA
RIGOLA CAROSABILA

2.1

TSC03F1

2.2

TSA02E1

2.3

TSC35B32

2.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

2.5

TSD03F1

2.6

IFB09B1

2.7

TRB22D3A# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu
macaraua pe pneuri in poz.fixa
gr.mater=0-0.5t

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren mijlociu
Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 21-30 m

Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...31-50
cm,teren catg. 3 sau 4
Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

100
mc

mc

100
mc

3

0,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
56,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,32
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
18,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
8,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 4
0
1
2.8
DE16B1
Montarea la rigole santuri a
elementelor prefabricate din beton
materiale volum intre o,02mc/buc si
0,100mc/buc inclusiv

2.9

20032514

RIGOLA PREFABRICATA BETON

2.10

20032515

PLACUTR DUBLU ARMATE RIGOLA
CAROSABILA

2.11

TRB05A22

Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale...incomode sub 25 kg
distanta 20m

2.12

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2
buc

3
57,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc
57,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc
70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
25,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
25,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 4
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 5

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1

RIGOLA ACOSTAMENT

1.1

RpDA03A% Desfundarea manuala si curatirea
santurilor, canalelor de scurgere,
camerelor de cadere sau albia sub
podete, de potmol, busteni
etc.Desfundarea manuala a santurilor
si canalelor de scurgere;
TRI1AA01F Incarcarea materialelor, grupa a-grele
1
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

1.2

1.3

TRB01C11

1.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

1.5

TSC35A31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20

1.6

IFB09A1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

1.7

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 10m

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2
mc

3

17,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
79,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
79,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
79,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,17
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
276,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
86,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 5
0
1
1.8
CA02H+
Preparare pe santier, cu betoniera,
beton clasa...C20/25 (Bc25), (B330)

2
mc

1.8.L

ora

3704

1.9

PB02A1

1.10

IFA07E1

Betoniera cu cadere libera actonata
electric 251-500l
Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc

Rostuirea pereului din dale prefabricate m
din beton cu mortar de ciment, pe
adincimea de 4 cm si nisip pe restul
adincimii avind latimea rostului de 1,5
cm pentru dale cu grosimea : 15 cm.

1.10.
2101183
L
1.11 TRA01A50

Mortar de zidarie M 100 s 1030

mc

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

1.12

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

TRB01C13

3
41,52
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13,49
41,52
material:
manopera:
utilaj:
transport:
86,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,05

129,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
129,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 5
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 6

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1
2

STR. 6
PODET D 400

2.1

TSC03F1

2.2

TSA02E1

2.3

TSC35B32

2.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

2.5

TSD03F1

2.6

TSA24A1

2.7

IFB09B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren mijlociu
Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 21-30 m

Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...31-50
cm,teren catg. 3 sau 4
Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

100
mc

mc

100
mc

3

0,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
23,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,13
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 6
0
1
2.8
AcD29F1+
5Tub gofrat PE HD D=400mm,L=5m
[3]

2.9

TSD15B1

Strat de repartitie din nisip cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere interna < 10 CP

2.10

TSD16B1

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

2.11

DA11A1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare si innoroire;

2.12

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3

SANT PAMANT

3.1

TSA19F1

Sapatura manuala a santurilor si
rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea
apelor,cu adancime <0.5 m, in :...rigole
triunghiulare cu adinc. <0,35m,t. f. tare

3.2

TSC35E31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...descarcare in
depozit cu incarcator frontal pe pneuri
de 1.5-4.0 mc,pamant in teren
categoria 1 la distanta de 11-20 m

3.3

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

2
buc

3

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
1,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
28,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc

11,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,12
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
20,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

STRUCTURA RUTIERA

4.1

DH02A1

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 100
5 cm adincime cu autogreder
mp

4.2

DH07A1

Greblarea pietrei alergatoare de pe
platforma drumului, santuri si taluze si
asternerea ei pe partea carosabile

mp

1,35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
135,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 6
0
1
4.3
DA11B1
Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare fara innoroire;

4.4

DH03B1

Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : greder semipurtat.

4.5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

4.6

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

2
mc

3
33,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
1,35
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
71,99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
5,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 4
STADIUL FIZIC: STRADA 6
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 7

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

1
2

STR.7
STRUCTURA RUTIERA

2.1

DH02A1

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 100
5 cm adincime cu autogreder
mp

2.2

DH07A1

Greblarea pietrei alergatoare de pe
platforma drumului, santuri si taluze si
asternerea ei pe partea carosabile

2.3

DA11B1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare fara innoroire;

2.4

DH03B1

Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : greder semipurtat.

2.5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2.6

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

3

BETON

3.1

DB18C%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru transport tehnologic cu
bena basculabila de 5,5 - 6,5 - 8,5 t
pentru lucrari de drumuri si strazi;

3

2,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
225,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
56,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
2,25
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
119,97
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
8,44
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 7
0
1
3.2
DB18D%
Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru lucrari de drumuri cu
caroserie (LEA) de 5,5 - 6,5 si 8,5t
3.3

DB18E%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....tractor pe
pneuri de 65 cp cu remorca de 3 t;

3.4

DC03C%

Îmbracaminti din beton de ciment la
drumuri, executate într-un singur strat,
în grosime de:...20cm;

3.5

CZ0109H1

Beton marca B 400, cu agregate grele,
sortate cu granulatia pâna la 31 mm, în
beton armat în structuri si elemente
precomprimate, preparat cu ciment P
45 în instalatii necentralizate;

3.6

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

3.7

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3.8

TRI1AA01F
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

2
ora

3
12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
225,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
108,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
130,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
108,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 7
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 8

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

1
2

STR.8
STRUCTURA RUTIERA

2.1

DH02A1

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 100
5 cm adincime cu autogreder
mp

2.2

DH07A1

Greblarea pietrei alergatoare de pe
platforma drumului, santuri si taluze si
asternerea ei pe partea carosabile

2.3

DA11B1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare fara innoroire;

2.4

DH03B1

Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : greder semipurtat.

2.5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2.6

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

3

BETON

3.1

DB18C%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru transport tehnologic cu
bena basculabila de 5,5 - 6,5 - 8,5 t
pentru lucrari de drumuri si strazi;

3

1,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
105,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
26,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
1,05
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
56,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
3,94
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 8
0
1
3.2
DB18D%
Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru lucrari de drumuri cu
caroserie (LEA) de 5,5 - 6,5 si 8,5t
3.3

DB18E%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....tractor pe
pneuri de 65 cp cu remorca de 3 t;

3.4

DC03C%

Îmbracaminti din beton de ciment la
drumuri, executate într-un singur strat,
în grosime de:...20cm;

3.5

CZ0109H1

Beton marca B 400, cu agregate grele,
sortate cu granulatia pâna la 31 mm, în
beton armat în structuri si elemente
precomprimate, preparat cu ciment P
45 în instalatii necentralizate;

3.6

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

3.7

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3.8

TRI1AA01F
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

2
ora

3

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
105,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
15,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
37,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
39,37
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
37,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 8
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 9

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

1
2

STR.9
STRUCTURA RUTIERA

2.1

DH02A1

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 100
5 cm adincime cu autogreder
mp

2.2

DH07A1

Greblarea pietrei alergatoare de pe
platforma drumului, santuri si taluze si
asternerea ei pe partea carosabile

2.3

DA11B1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare fara innoroire;

2.4

DH03B1

Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : greder semipurtat.

2.5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2.6

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

3

BETON

3.1

DB18C%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru transport tehnologic cu
bena basculabila de 5,5 - 6,5 - 8,5 t
pentru lucrari de drumuri si strazi;

3

1,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
190,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
47,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
1,90
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
101,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
7,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 9
0
1
3.2
DB18D%
Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru lucrari de drumuri cu
caroserie (LEA) de 5,5 - 6,5 si 8,5t
3.3

DB18E%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....tractor pe
pneuri de 65 cp cu remorca de 3 t;

3.4

DC03C%

Îmbracaminti din beton de ciment la
drumuri, executate într-un singur strat,
în grosime de:...20cm;

3.5

CZ0109H1

Beton marca B 400, cu agregate grele,
sortate cu granulatia pâna la 31 mm, în
beton armat în structuri si elemente
precomprimate, preparat cu ciment P
45 în instalatii necentralizate;

3.6

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

3.7

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3.8

TRI1AA01F
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

2
ora

3
10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
190,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
28,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
68,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
71,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
68,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 9
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 10

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2

1
2

STR.10
STRUCTURA RUTIERA

2.1

DH02A1

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 100
5 cm adincime cu autogreder
mp

2.2

DH07A1

Greblarea pietrei alergatoare de pe
platforma drumului, santuri si taluze si
asternerea ei pe partea carosabile

2.3

DA11B1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare fara innoroire;

2.4

DH03B1

Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : greder semipurtat.

2.5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2.6

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

3

BETON

3.1

DB18C%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru transport tehnologic cu
bena basculabila de 5,5 - 6,5 - 8,5 t
pentru lucrari de drumuri si strazi;

3

0,93
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
92,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
23,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,93
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
49,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
3,46
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 10
0
1
3.2
DB18D%
Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....autovehicul
special pentru lucrari de drumuri cu
caroserie (LEA) de 5,5 - 6,5 si 8,5t
3.3

DB18E%

Utilaje tehnologice si mijloace de
transport, pentru lucrari de întretinerea
drumurilor si strazilor....tractor pe
pneuri de 65 cp cu remorca de 3 t;

3.4

DC03C%

Îmbracaminti din beton de ciment la
drumuri, executate într-un singur strat,
în grosime de:...20cm;

3.5

CZ0109H1

Beton marca B 400, cu agregate grele,
sortate cu granulatia pâna la 31 mm, în
beton armat în structuri si elemente
precomprimate, preparat cu ciment P
45 în instalatii necentralizate;

3.6

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

3.7

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

3.8

TRI1AA01F
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

2
ora

3

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
92,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
13,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
32,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
34,67
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
32,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 10
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

Pag 1
OBIECTIV:

PODETE SI RIGOLE STRAZI CARBUNARI

OBIECTUL:

REPROFILARE STRAZI, PODETE SI RIGOLE

STADIUL FIZIC:

STRADA 11

Beneficiar:

COMUNA CARBUNARI

Proiectant:

S.C. ZORINNOVA ARH SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

0

1

1

RIGOLA TIP 1

1.1

RpDA03A% Desfundarea manuala si curatirea
santurilor, canalelor de scurgere,
camerelor de cadere sau albia sub
podete, de potmol, busteni
etc.Desfundarea manuala a santurilor
si canalelor de scurgere;
TRI1AA01F Incarcarea materialelor, grupa a-grele
1
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate

1.2

1.3

TRB01C11

1.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

1.5

TSC35A31

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta de 11-20

1.6

IFB09A1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm.

1.7

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 10m

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea
2
mc

3

19,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
34,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
34,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
34,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
0,19
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
308,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
96,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 2
STADIUL FIZIC: STRADA 11
0
1
1.8
CA02H+
Preparare pe santier, cu betoniera,
beton clasa...C20/25 (Bc25), (B330)

2
mc

1.8.L

ora

3704

1.9

PB02A1

1.10

IFA07E1

Betoniera cu cadere libera actonata
electric 251-500l
Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc

Rostuirea pereului din dale prefabricate m
din beton cu mortar de ciment, pe
adincimea de 4 cm si nisip pe restul
adincimii avind latimea rostului de 1,5
cm pentru dale cu grosimea : 15 cm.

1.10.
2101183
L
1.11 TRA01A50

Mortar de zidarie M 100 s 1030

mc

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

1.12

TRB01C13

Transportul...materialelor cu roaba pe
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

2

PODET D 400

2.1

TSC03F1

2.2

TSA02E1

2.3

TSC35B32

2.4

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren mijlociu
Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de 21-30 m

3
46,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15,05
46,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
96,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,06

144,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
144,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
100
mc

mc

100
mc

0,15
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
36,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 3
STADIUL FIZIC: STRADA 11
0
1
2.5
TSD03F1
Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...31-50
cm,teren catg. 3 sau 4
2.6
TSA24A1
Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu:...motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

2.7

IFB09B1

Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

2.8

AcD29F1+
[3]

5Tub gofrat PE HD D=400mm,L=5m

2.9

TSD15B1

Strat de repartitie din nisip cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere interna < 10 CP

2.10

TSD16B1

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

2.11

DA11A1

Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere manuala executate cu
impanare si innoroire;

2.12

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

2
100
mc

3

0,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ora
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp
24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mc
3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona
42,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5
7
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e

Pag 4
STADIUL FIZIC: STRADA 11
0
1
procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

material

2
manopera

PROIECTANT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

3
utilaj

4 7
5
6 = 3 x 4d5
8
4b
4c = 3 x 4
4e
transport
total

FORMULARE

Formular nr. 1

- Informatii generale ofertant

Formular nr. 2

- Declaraţie privind eligibilitatea

Formular nr. 3

- Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Formular nr. 4

- Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Formular nr. 5

- Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Formular nr. 6

- Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la
relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări

Formular nr. 7

- Formularul de ofertă şi Anexa

Formular nr. 8

- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice

Formular nr. 9

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate

Formolar nr. 10

- Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in
documentatia de atribuire.

Formular nr. 11

- Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintei privitoare la experienta
similara

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

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
________________________________________________________
2. Codul fiscal:
________________________________________________________
3. Adresa sediului central:
________________________________________________________
4. Telefon:
________________________________________________________
5. Fax:
________________________________________________________
6. E-mail:
________________________________________________________
7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: .
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

Formularul 2
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, respectiv:
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. 181-185din 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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 :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Formularul 3
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________
cu
sediul
in
________________________________________________, în calitate de ofertant la achizitia directa
„________________________________________________________”,
cod
CPV
______________________________, organizată de __________________________________________________,
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 :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Formularul 4
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

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

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________
cu
sediul
in
________________________________________________, în calitate de ofertant la achizitia directa
„________________________________________________________”,
cod
CPV
______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei 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.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Formularul 5
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________
cu
sediul
in
________________________________________________, în calitate de ofertant la achizitia directa
„________________________________________________________”,
cod
CPV
______________________________, organizată de __________________________________________________,
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 :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Formularul 6
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată
durata de îndeplinire a contractului de lucrări

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al
……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca
mă angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului
„.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile
privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile
referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata
de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 7

.........................................
(denumire/nume ofertant)
FORMULARUL DE OFERTĂ
Către ...........................
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...............................................
(denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
mai sus menţionată, să executăm „...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de
...........................lei, (suma în litere şi în cifre), fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările cât mai curând
posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat,
...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia
de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativa”

 nu depunem oferta alternativă

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia
de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii)

Anexa Formular nr. 7
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate de subcontractanți

_________

(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :
_________
in cuantum de:
_________ (%)
(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA)
3. Perioada de garanție acordata lucrării

_________

luni

4. Durata de realizare

_________

luni

5. Propunerea financiara se compune din:
DENUMIRE ACTIVITATEA
Cheltuieli pentru investiţia de bază
TOTAL

VALOARE LEI FARA TVA

PRESTATOR/EXECUTANT

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. 8

.........................................
(denumire/nume ofertant)
DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al .................................................................. cu
sediul in ………………………………………………………………, localitatea ………………………….., judet
………………, în calitate de ofertant la achizitia directa pentru atribuirea contractului având ca obiect
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
cod CPV __________________________________________________ organizată de COMUNEI CARBUNARI,
declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din
situaţiile prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu
am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, sau
care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
- 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 autorităţii contractante.

Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului sau, în
cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului.
De asemenea, declar ca 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 că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

Formular nr. 9

.........................................
(denumire/nume ofertant)

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT

Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al
__________________________________, participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea
„________________________________________________________”, declar pe propria răspundere că perioada
de garanție acordată lucrărilor executate pe___________________________________ o ofertează și și-o asumă
pentru lucrarea „_________________________________________________” este de _____ luni și decurge de la
data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Lucrările ce urmează a fi executate în perioada de garanție conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrările necesare pentru remedierea / îndepărtarea defecţiunilor sau degradărilor aparute, cu riscul si pe cheltuiala
proprie.
Având în vedere că toate materialele folosite se încadrează, din punct de vedere al calității, în normativele
tehnice în vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrările menționate în caietul de sarcini sunt de înaltă performanță,
putem menționa că lucrările care se vor executa se pot încadra la o perioada de garanție de ______ luni.
După executarea lucrărilor constructorul va trebui să urmărească comportarea în exploatare, în timp,
precum și intervenția rapidă în vederea eliminării apariției unor defecțiuni din vina sa, pe toată perioada de
garanție. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este conform documentației de atribuire.
Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a calamitatilor
naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor realiza exclusiv pe cheltuiala
acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

Formular nr. 10
.........................................
(denumire/nume ofertant)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________, ofertant la atribuirea de achizitie publica desfasurata prin achizitie
directa având ca obiect „___________________________________________”, mentionez ca am luat la cunostinta
despre cerintele prevazute in documentatia de atribuire, in caietul de sarcini, , precum si in normele si normativele
tehnice din constructii in vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in
integralitatea lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Ma
oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul cerintelor din normative.
Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.
Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a contractului.
Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in sarcina
_____________________________________________________., iar soluțiile adoptate vor corespunde situației
reale din teren.
Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de atribuire asa cum a fost publicat pe
site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

Formular nr. 11
.........................................
(denumire/nume ofertant)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTEI PRIVITOARE LA EXPERIENTA
SIMILARA
Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________, ofertant la atribuirea de achizitie publica desfasurata prin achizitie
directa având ca obiect „___________________________________________” mentionez ca subscrisa
___________________________________________________ indeplineste cerintele privind experienta simillara
prevazuta in cadrul documentatiei de ofertare.
Mentionez ca in sustinerea experientei similare vom prezenta, in cazul in care oferta noastra este declarata
admisibila si este clasata pe locul 1 in clasamentul intermediar, documentele justificative solicitate in cadrul
documentatiei, pentru urmatoarele contracte:
1. Experienta similara lucrari
Denumire contract

Numar
contract

Numar
proces verbal
receptie

Data incepere

Data
finalizare

1.
2.
3.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

Valoare
fara TVA

Beneficiar

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI

Str. Principala - 304
327 070 – Carbunari
+40 372 799 587
+40 355 818 659
primaria_carbunari@yahoo.com

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
(EXECUŢIE)
privind realizarea obiectivului de investitii
„LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN
CARBUNARI SI STINAPARI”

Nr. ________________________ din data de ______________________________
Având ca temei legal:
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE)
denumit în continuare “Contractul”
Între
COMUNA CARBUNARI cu sediul in Carbuanri, str. Principala nr.304, CIF 3227670, reprezentata
prin Gheorghe PRASNESCU, functia Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC ________________________________________
cu sediul in localitatea
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
reprezentată prin __________________________________, având funcţia de Administrator, in
calitate de Antreprenor.
au convenit încheierea prezentului Contract, cu respectarea urmatoarelor Condiţii Contractuale:
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1
Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul de investiţii
„LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI
STINAPARI”
1.2 Executantul se obliga să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte
rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii „LUCRARI DE
AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI STINAPARI”
2.
PREŢUL CONTRACTULUI
2.1 - Executantul se obligă să execute obiectul contractului de „LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE
BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI STINAPARI” în mod corespunzător în
perioada convenita prin prezentul contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
„LUCRARI DE AMENAJARE RIGOLE BETONATE STRAZI INTERIOARE IN CARBUNARI SI
STINAPARI” în mod corespunzător, în perioada convenită prin prezenatul contract și în conformitate
cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
2.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil
executantului de către achizitor este de _________________________________ lei, fara TVA, la care
se adauga TVA in valoare de ______________________ lei, defalcate astfel:

Denumire activitate
Lucrari de executie

Valoare lei, fara TVA

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
3.2 Durata de execuție a prezentului contract este de:
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: _______________ luni de la primirea ordinului
de incepere a lucrarilor din partea beneficiarului.
4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Propunerea tehnica
b. Propunerea financiara
c. Documentatia de ofertare
2
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+40 372 799 587
+40 355 818 659
primaria_carbunari@yahoo.com

d. Garanţia de bună execuţie
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, în 3 exemplare, toate cu
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
Condiţii Contractuale
1. Definiţii
În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii:
1.1. Părţile contractante - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului,
precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea
Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.
1.3 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită,
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.
1.4 Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat
în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care
are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare.
1.5 Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard
național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care
nu este obligatorie;
1.6 Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs,
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii
autorităţii contractante;
1.7 Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică
să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una
dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a
raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit
prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.
1.8 Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o
Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi
reprezentării
intereselor
acestuia,
de
a
încheia
contracte
de
servicii
de
consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.
1.9 Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
1.10 Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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1.11 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere
a obligaţiilor din contract;
1.12 Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a
lucrărilor de execuţie emis de Achizitor.
1.13 Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de
execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a
lucrărilor;
1.14 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în
legătură cu executarea contractului, conform Ofertei.
1.15 Documentele Executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente
tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'
1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele
tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care
nu includ Materialele.
1.17 Ţară - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.
1.18 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea
Contractului.
1.19 Materiale înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate
pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
1.20 Echipamente înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care
necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din
obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract.
1.21 Amplasament înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente,
conform autorizației de construire.
1.22 Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a
lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă
a Șantierului
1.23 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie realizate
de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației
achizițiilor publice/sectoriale.
1.24 Instrucţiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor
sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la
îndeplinirea obligaţiilor din contract.
1.25 Perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si
data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia
înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor
contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc.
necorespunzatoare.
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1.26 Diverse şi neprevăzute - reprezintă un procent din prețul contractului de achiziţie publica,
reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor
modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul
contractului, modificări ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă
modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul
unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi.
1.27 Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi
care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care
fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea
tuturor etapelor necesare în acest scop.
1.28 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare
ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă
nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.
1.29 Teste - înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru
executarea corectă și conformă a proiectului
1.30 Probe - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia
ori de câte ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității
lucrărilor executate.
2. Interpretări
În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3. Prioritatea Documentelor
In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între
prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de
Sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”.
4. Legea
Legea Contractului este legea română. Limba contractului este limba română.
5.Comunicarea

5.1

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de
comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba
română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod
nejustificat.

5.2
5.3

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată
are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
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6. Achizitorul
6.1 Dreptul de Acces pe Amplasament
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice
sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.
6.2 Autorizaţii şi Acorduri
Executantul are obligația de a obtine toate autorizațiile și avizele necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire si a execuției lucrărilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, dacă nu s-a
prevăzut altfel în Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea
de către Executant a oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în
vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului.
6.3 Instrucţiuni emise de către Achizitor
Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia
Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.
În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i
produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea
instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu
exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar
putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.
6.4 Aprobări
Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul
de obligaţiile sale.
In privinţa obligaţiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio
împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
6.5 Notificări / Comunicări
6.5.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabila
îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin
serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
6.5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primirii.
6.5.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră
primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca a fost confirmată în
scris și înregistrată.
6.5.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt
consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.
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6.6 Reprezentantul Achizitorului1
6.6.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor şi comunicate Executantului. Achizitorul va
inştiinţa Executantul cu privire la autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentanţilor Achizitorului.
6.6.2 Achizitorul va notifica în scris Executantul cu privire la identitatea reprezentanţilor săi atestaţi
profesional pentru urmarirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.
7. Executantul
Obligațiile Executantului
7.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute
la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu
prevederile Contractului si instrucţiunile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrărilor.
Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi
Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.
7.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile
tehnice și calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în
propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii
aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
7.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, dacă este cazul
7.4 Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei. Progamul de
control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand obligatia sa-l respecte
potrivit prevederilor legale.
7.5 Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
lucrarilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau
absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
7.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele)
şi, după caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de
Achizitor.
7.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi
demarate sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract în condiţiile art.23 din
acesta și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute precizat la art. 2.2 din Contract. În lipsa
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actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul să solicite plata valorii
respectivelor lucrări.
7.8 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea
îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
7.9 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe
cheltuiala sa.
7.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul
perioadei de garanţie, Executantul are obligaţia:
de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
a)
de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
b)
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe
c)
şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
d)
de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu
Proiectul tehnic si detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau
tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de prevederile
proiectului. In orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii,
echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
e)
de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea
căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia
zonei prevăzute pentru organizare de şantier;
f)
de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus; Executantul are
g)
dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice
h)
fel, care nu mai sunt necesare;
de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform
i)
modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de
Achizitor;
de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi
j)
oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrărilor ascunse; k) de a monta panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care
le va primi de la Achizitor;
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I) de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor
si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in
temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;
m) de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;
de a instiinţa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite,
n)
oricare ar fi cauza respectivei intârzieri.

o)
de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele
Achizitorului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere
arheologic a lucrărilor.
7.11 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere
a lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea primirea obiectivului realizat.
7.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de
acces.
7.13 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură
cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
7.14 Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul
şantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.
7.15 Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
7.16 În cazul care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Executant a transportului
pe apă, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în care prin “drum" se
înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se
înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
7.17 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel sau drum care
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
7.18 In situatia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea,
modificarea sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
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7.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor
aparate de măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.
7.20 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare si potrivit prezentului contract.
7.21 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului
documentaţia de funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul și
documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcţiei, întocmită potrivit legislaţiei în vigoare,
prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica, Executantul va preda
Achizitorului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor achiziţionate si
montate potrivit contractului.

7.22 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe
viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile
impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de
securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de
nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.
7.23 Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi
va plăti toate taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.

7.24 Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin
ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi
lucrările.

7.25 Executantul are obligația de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de
sau prin executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.
7.26 Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a
se prezenta în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea
Executantului, în vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.

7.27 Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară
pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a
contractului.
7.28 Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform
prevederilor legale.
7.28 Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului
contract, prin simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fără efectuarea vreunei
alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Dacă Executantul nu începe lucrările la data stabilită sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din
anexele la contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie – principale sau
intermediare – prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care
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Antreprenorul constata ca respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate
de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele
constatate, respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
7.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp
si in mod corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor
de intarziere si a oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului
prin incalcarea obligatiilor sale contractuale.
7.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista
unilateral lucrarile inainte de a le finaliza, sub sanctiunea platii unor daune-interese de 20% din valoarea
contractului.
8. Documentatia tehnico-economica
8.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispizitia executantului documentatia tehnico-economica in
baza carie urmeaza sa se execute lucrairle.
9. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
9.1
Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor
de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată,
coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea
viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune.
9.2
Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii
dreptului de proprietate asupra construcţiilor.
9.3
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia
finală si este de 36 luni.
9.4
In perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie
9.5
Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile
constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în
termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi
sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii.
Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi
consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
9.6
Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu
prevederile documentației tehnico-economice;
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ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare,
proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării
lucrărilor; iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
9.7 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber
să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca
preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau
din garanţia de buna execuţie.
9.8 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
a)
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10. Reprezentantul Executantului şi înlocuirea personalului de specialitate nominalizat
10.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate
să primească instrucţiuni în numele său.
10.2 Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional
pentru urmarirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă este cazul,
a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezintă legal interesele.
10.3 Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează
numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este
aceasta definită in legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele situaţii:
a)
noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel
puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor
astfel de criterii de eligibilitate) ;
noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin
b)
acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare ( daca este cazul
aplicării unor astfel de factori)
Astfel, este obligatoriu ca persoana cu care inginerul proiectant poate fi inlocuit va indeplini aceleasi
conditii de participare stabilite prin documentatia de atriburie de catre autoritatatea contractanta la
momentul desfasurarii procedurii de atriburie ca primul expert declarat. In situaţiile prevăzute mai sus,
Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia
de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.
11. Subcontractarea
11.1 Subcontractarea
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11.1.1 La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Anchizitor a contractelor încheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizaţi
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și sumele aferente
prestaţiilor, sa fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu,
însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi
plătiţi direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este
cazul, in condițiile legii. 11.1.2 Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în
perioada de execuţie a Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială
a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
11.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie
a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de
noi subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului întrun termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de
către noii subcontractanți.
11.1.4 In situația prevăzută la pct. 11.1.2., Executantul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada
de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:
înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror
activități au fost indicate în -aceasta ca fiind realizate de subcontractanți;
declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările
b)
ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii
acestora.
renunţarea de către subcontractanți
c)
retragerea subcontractantilor din contract de către Executant.
d)
11.1.5 In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte:
o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea
tehnică şi financiară depusa de către Executant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării,
contractele de subcontractare încheiate între Executant și noii subcontractanți ce vor cuprinde
obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate,
datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului,
opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, dacă este cazul,
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere
şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică
11.1.6 Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație
răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
11.1.7 In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislației achizițiilor,
iar Executantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii
acestuia, Executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în
acest sens. Intr-o asemenea situație Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispoziţiile privind
a)
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cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație raspunderea Executantului față
de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
11.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte
formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul
subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
11.2 Plata directa către subcontractanti
11.2.1. Achizitorul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către
subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale
aplicabile privind achiziţiile publice.
11.2.2. In aplicarea prevederilor pct. 11.2.1. subcontractantii își vor exprima la momentul nominalizării
lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora
în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către Achizitor.
11.2.3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
11.2.4.In aplicarea prevederilor pct. 11.1.7 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act
adiţional la contract între Achizitor, Executant si Subcontractant atunci când contractul de
subcontractare este cesionat Achizitorului;
12. Terţul Sustinator
12.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul
se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de catre acesta
12.2
In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm,
tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Antreprenorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire..
13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
13.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără
T.V.A. pe o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului.
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13.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de achiziție publică,
executantul are obligatia de a deschide un cont de garanție la unitatea Trezoreriei Statului arondată.
13.3. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis potrivit
alin. 12.2 din prezentul contract nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de
achizitie publica, fara TVA.
13.4. Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie publica, autoritatea contractanta se
obligă sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de
achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui.
13.5. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse
plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii
contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil este
purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de
buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută/ execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.7 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art.
42, alin (4) din HG 395/2016:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate,
pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
13.8 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. Securitate si sanatatea in munca
14.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului
propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in
vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul
de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului
Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale,
condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
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14.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de
respectarea cerinșelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această
persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a
dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura
toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.
14.3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății
în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
14.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și
sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.
14.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului.
Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența
socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.
14.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din
domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.
15. Riscurile contractului
15.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul
majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia
apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:
utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor
(a)
specificate în Contract;
(b)
suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor pct. 6.3, cu excepţia cazului în care se
datorează Executantului;
obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei
(c)
Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta
le-a notificat imediat Achizitorului;
orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa
(d)
cum este specificat în Contract;
lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.
(e)
16. Durata de Execuţie
16.1 Execuţia Lucrărilor
16

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI
ACHIZITII PUBLICE

Str. Principala - 304
327 070 – Carbunari
+40 372 799 587
+40 355 818 659
primaria_carbunari@yahoo.com

Executantul va începe proiectarea de la Data de începere a proiectării si execuţia de la Data de începere
a lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat
Duratei de Execuţie. Eventualele date intermediare și/sau reactualizări ale graficului de execuție se
consideră date contractuale și se impun a fi respectate ca atare
16.2 Emiterea Ordinului privind Data de începere a proiectării este condiționată de îndeplinirea
cumulativa a următoarelor condiţii;
constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;
a)
b)
semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care
impiedică realizarea obiectului prezentului contract.
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de
aprobarea proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire. Ordinea strazilor pe care incep lucrarile
se stabileste de catre Achizitor.
16.4 Durata de execuţie a lucrărilor, începe de la ,,Data de începere a lucrărilor de execuție” și este
de 2 luni.
17. Graficul general de realizare a investiției
17.1 Executarea Lucrărilor de execuţie se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul
general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, parte integrantă a
contractului.
17.2. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficului
general de realizare a investiției.
17.3. În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul
general de realizare a investiției din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului,
Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum sunt prevăzute în
contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract
sau de aplicarea penalităților.
18. Prelungirea Duratei de Execuţie
18.1 Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie în condiţiile art. 23 din prezentele
condiții contractuale.
19. Întârzierea Execuţiei Lucrărilor
19.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul
termenului convenit de parti potrivit pct. 16.1, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in
cuantum de:
0,1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3
a)
alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
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precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi
completările ulterioare) in situatia epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data
scadentei obligaţiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a
lucrărilor contractate.
19.2 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală
în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități.
19.3 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a
sumelor datorate.
19.4 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge
împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti
prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.
19.5 Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte
sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
19.6 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.
19.7 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor,
a)
normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee
tehnice.
în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul
b)
va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a
luat cunoştinţa despre aceasta,
c)
interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului.
19.8 Lipsa informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia
dirigintelui de şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu
consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a
lucrărilor contractate.

20. Recepţia lucrărilor de execuţie
20.1 Terminarea lucrărilor
20.1.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi,
termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
20.2 Inştiinţarea de Recepţie
20.2.1 Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind
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aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu
modificările si completările ulterioare.
20.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde
și reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate
Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de
penalități în condițiile art. 19 din prezentele condiții contractuale.
20.2.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute
în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu
reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute,
Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia.
20.2.4 Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu
de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la
terminarea Lucrărilor.
20.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct
de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.
20.3 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
21. Remedierea Defectelor
21.1 În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele condiții contractuale,
Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau
lucrări nefinalizate.
21.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului
că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile
Contractului.
21.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
21.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi
în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.
22. Desfacerea şi Testarea
22.1 Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele
și testele necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să
asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea
lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.
22.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea
Achizitorului.
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22.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate,
pentru a fi examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice
parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau
aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
23. Modificări
23.1 Dreptul de a Modifica
23.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în
condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.
23.2 Notificarea Promptă
23.2.1 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor
circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor.
24. Preţul Contractului şi Plata
24.1 Plata avansului – NU ESTE CAZUL
24.2 Evaluarea Lucrărilor Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar
modificările vor fi evaluate în condiţiile respectării prevederilor art 23.
24.3 Situaţii de Lucrări se intocmesc in funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire
a lucrărilor determinat în valori relative) așa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.
24.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele
de şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către
Achizitor. Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată.
24.5 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 7 zile de la
înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.
24.6 Plăţile parţiale se efectuează, în conformitate cu pct. 24.2 și 24.3 conform facturii fiscale transmise
de către Executant, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu influenţează
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei
lucrărilor executate, de către Achizitor.
24.7 In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de
lucrări face obiectul unui diferend între părtile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil
si, pe cale de consecinţă, una dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată
competente, Achizitorul va achita sumele ce exced obiectului litigiului.
24.8 In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de
lucrări, Achizitorul va efectua plata acestor sume în termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisă
de către Executant în temeiul încheierii acordului amiabil.
24.9 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face conform celor stabilite în caietul de sarcini.

20

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI
ACHIZITII PUBLICE

Str. Principala - 304
327 070 – Carbunari
+40 372 799 587
+40 355 818 659
primaria_carbunari@yahoo.com

25. Actualizare /Ajustarea Preţului Contractului.
25.1
Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate,se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract.
25.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite.
25.3 Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata
de executie depaseste 12 luni si rata anuală a inflaţiei depăşeşte pragul de 2,5%, aplicarea formulei de
ajustare se face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se
aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre
acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul:
Y =[(1+I)1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica
10%=0.10) iar Y = rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la
adresa www.insse.ro.
26. Plăţi Intermediare
26.1 Comunicarea acceptării exprese a situatiilor de lucrări obligă Executantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, condiţie a efectuării plaţii de către Achizitor.
26.2 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și
materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări,
urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici
stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo
altă obligaţie în sarcina acestuia.
26.3 Termenul de plată curge de la data comunicării facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca
urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formală a situatiilor de
lucrări contrasemnate de dirigintele de şantier, urmată de acceptarea expresă a Achizitorului, în urma
verificărilor efectuate), urmând ca niciun fel de alte facturi emise în alte condiţii decât cele aici stipulate
sa nu creeze vreo obligaţie în sarcina Achizitorului.
26.4 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 30 zile cu respectarea
prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi
autorităţi contractante, cu modificările şi completările ulterioare.
27. Plata Finală
27.1 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea Situaţiei de plată definitive de către
Achizitor, în termen de 30 zile (cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013), de la data primirii facturii,
întocmită în temeiul Situației de plată acceptată.
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28. Moneda de Plată
Moneda de plata si de referinţa a contractului este leul.
29. Neîndeplinirea Obligaţiilor
29.1 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Executant
29.1.1 Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile
Achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare
cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile
pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere
conform art. 19. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul considera contractul reziliat de plin
drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, Executantul urmând să plătească
penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
29.1.2. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea
notificării de reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite
de către Achizitor.
29.1.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care
Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât
cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească
diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul
păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa instanţelor judecătoreşti
competente.
29.2 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Achizitor
29.2.1. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în
termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în cuantum de 0,1%/ zi din valoarea
restului de plata.
30. Dizolvare, faliment
La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul
contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul
întreprinde toate măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si
Echipamentelor identificate în Şantier.
În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept
fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen
de 5 zile de la primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele
şi Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând
a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu
valoarea contractului neexecutat.
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31. Clauze specifice de încetare a contractului
31.1 In situatia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art. 23, Achizitorul are dreptul de a
denunţa unilateral contractul de achiziti publice.
31.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract
de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
(a)
Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;
contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă
(b)
a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
31.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu
care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii
contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de
cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
31.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de
15 (cincisprezece) zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitânduse la acestea:
a)
Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se
limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă
etc);
b)
Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori
refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
c)
Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;
d)
Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură
cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e)
Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc
de probă de către Achizitor;
f)
Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având
autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice
altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
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g)
Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau
persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
h)
Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă
pentru:
a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest
paragraf.
i)
În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul
CE, Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării
obligaţiilor Contractuale;
j)
Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
k)
în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.
l)
Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract;
m)
Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv
întreruperea finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
31.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 31.4
lit.a) – m) Achizitorul, la împlinirea termenului de 15
(cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă
notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi
necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia
Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.
31.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de
către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale
generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care,
pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
31.7 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta
fiind obligat la plata de penalităţi.
31.8 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile Contractante.
31.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat
încetarea Contractului.
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32. Responsabilitatea Executantului faţă de Lucrări
Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor,
Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data
admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată
Achizitorului.
33. Forţa Majoră
33.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile
sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor
împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau
prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi,
în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de
pe Şantier.
33.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe
toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
33.3 Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior
intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
33.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare
de reziliere a Contractului care va produce efecte în termen de 10 zile de la data primirii notificării.
După rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea
Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier.
34. Asigurări
34.1 (1) Inainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data
admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor o asigurare de
răspundere civila care va acoperi riscul aferent execuției neconforme a lucrărilor sau accidentelor,
vătămărilor, neconformităților care pot apărea pe durata execuției lucrărilor.
(2) înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data admiterii,
fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, asigurări în numele ambelor
Părţi pentru:
pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Executantului,
a)
responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările
b)
produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către
Executant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta decât
Lucrările,
responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
c)
vătămarea corporală a personalului Executantului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă
din neglijenţa Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaţilor acestora.
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34.2 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau
a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare
Achizitorului in termen de maxim 10 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor.
Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de
asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze
plata daunelor din motive imputabile Executantului.
34.3 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportată de către Executant.
34.4 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert
beneficiar al indemnizaţiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in
ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asigurătorului.
34.5 Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate la Art. 34.1. Poliţele vor fi emise de către
societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului
dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.
35. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor
35.1 În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului până la aprobarea acestor documente de
către Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.
35.2 Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului,
autorizeaza Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Executantul, inclusiv
modificările aduse acestora.
35.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a
beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta,
fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuala ori industriala.
36. Soluţionarea Litigiilor
36.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere
sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
36.2 In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre
acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.
37. Arhivarea
37.1 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, înregistrările si orice alte
asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în posesia Executantului în legătura cu
Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de către personalul acestuia, vor fi arhivate și
organizate în mod cronologic, sistematic și exact grupate în dosare, numerotate și denumite în consecinta
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atat în format tipărit cât și în format electronic, însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al
acestora sa fie corespunzător.
37.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislația din România.
38. Codul de conduită
38.1 Executantul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va
abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a
Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale
în raport cu acesta.
38.2 În cazul în care Executantul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere
ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a
determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană
în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea
contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Executant în baza contractului.
38.3 Plăţile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea
sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice
altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract.
38.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea
prealabilă în scris a achizitorului.
38.5 Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens,
cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul şi personalul
său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica
niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care
au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul
sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Executantul şi
personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.
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Drept pentru care prezentele Condiţii Contractuale s-au semnat astăzi, ______________________, la
sediul Achizitorului, în (2) doua exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA CARBUNARI
Primar,
Gheorghe PRASNESCU

Executant
SC ___________________
Administrator
________________________
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