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pľĺvind achiziţia seľviciiloľ de supe rvizare
( diľigenţie de santieľ )

in cadľul Proiectului
,,Reţea integľată de piste de bĺciclete pentľu facilitaľea

mobĺlĺtăţĺi alteľnative n.poiuunte,'
Cod SMIS t2ţ3g6



I. INFORMATII GENERALE
Municipiul Slobozia intenţionează achiziţionarea serviciilor de supeľvizaľe constând înservicii asistenta tehnica din paľtea dirigintelui de santier in cadrul Proiectului: ,,Retea integľatăde piste de biciclete pentľu facilitarea mobilităţii alteľnative nepoluante,, Cod .MIS 128396.

Prezentul caiet de sarcini reprezintá ansamblul cerinţeloľ in baza cărora se elaborează

:",ľ;äi::"l',ffjn|1 
financiara de către fiecare entitate interesata, in acord cu necesită1ile

Caietul de sarcini face paľte integrantă din docume ntaţia achizi1iei diľecte a contractuluíavând ca obiect prestarea serviciilor de de supervizarę,constand in asistenta tehnica din pafteadiľigintelui de santier si supraveghere a şantieľului deschis in cadrul contľactului de lucľaľiAchizitie seľvicii de pľoiectare, asistenţă din partea proiectantului şi execuţie lucrări în cadrulpľoiectului 
"Reţea integľată de piste de biciclete pentľu facilitarea mobitităţii alteľnativenepoluante" Cod SMIS t2g3g6

2. CONTEXTUL PROIECTULUI
Comisia Europeană, prin politicile de coeziune, prevede acordarea unei atenţii spoľitedezvoltării uľbane duľabilę, inclusiv pľin dezvoltarea uno. sisteme de transpoľt care ľespectămediul' cu emisii scăzute de dioxid de carbon si promovarea unei mobilitati uľbane durabile.
Cľeşterea mobilităţii uľbane şi inteľuľbane sunt teme pľincipale ale UniuniiEuľopene pentľu perioada 20t4-2020, astfel, realizaręatľaseeloľ pietonale şi pentľu biciclistiľeprezintă pritorităti de finanţare în exeľci1iul în cuľs al Uniunii Europene.
În acest context, a devenit esenţial masteľ planul mobilităţii integľate (PMUD _Planul de Mobilitate Uľbană Duľabilă) caľe trebuie să se incadreze în planuľile stabilite pľivinddezvoltaľea uľbană şi mobilitatea cetăţeniloľ, bunuľiloľ şi seľviciiloľ şi care conţine so|uţii demobilitate urbană alternativă aşa cum sunt pistele ae uicicietá şi ,i.t"'.l" de bike sharing.
Astfel' aboľdaľea strategică în planificaľea transpottului urban se ręalizeazá pe bazapľincipiiloľ integľării, participăľii şi evaluării în vęderea satisfaceľii nevoiloľ de mobilitate a|e

ľ'äĺffi,,:' 
u'" institu1iilor sau fiľmelor în oras şi zona metropolitană, pentru îmbunătăţirea

La data de 9 maľtie 2007,lJniunea Euľopeană a adoptat pachetul Eneľgie pentru o lume înschimbaľe' angajându-sę unilateral să reducă emisiile de gaiecu efect de seľă cu.O%opână în anul20Ż0' context în caľe, Comitetul Regiuniloľ Uniunii ţuropene a subliniat necesitatea uniľiiefortuľiloľ locale şi regionale, dat fiinJ faptul ca guveľnanţa pe mai multe niveluri constituie uninstľument adecvat pentru a spori eficienţa acţiunilor menite să combată schimbăľile climatice.
Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt coľelate cu obiectivele documenteloľ

::TÎilŢ#istente 
la nivelul municipiului, la niveljudeţean' regional' naţional si european' după

o Caľtea Veľde Euľopeană a Tľanspoľtului Uľban _ ,,Spľe o nouă cultuľă amobilităţii uľbane''.

Documentul stabileşte provocăľile pľincipale la caľe trebuie să răspundă mobilitateauľban, pľoiectul propus având impact asupľa tuturoľ celor 5 aspecte menţionate:

@ oroş, cu trafic fluid,

@ oroş" mai puţin poluante



@ norrprrĺ uľban mai inĺeligent,

@ tanrport uľban accesibil,

@ ĺrrrrprrt urban în condiyii de siguranţă şi securitate.
o Master Planul Geneľal de Tľanspoľt al României

Mastęľ Planul Geneľa| de Transpoľt al României
dezvoltaľe în mod duľabil' unul dintľe ľezultatele sale est 

ľe etľpentľu o

duľabil (sustenabil)", obiectiv sprţinit şi pľin implementare de tľanspoľt

o Pľogľamul opeľaţional Regionat 2014-20Ż0
În cadľul PoR 2014 -2020 este definită opoľtunitatea ľealizăľii de planuľi demobilitate uľbană sustenabile, avându-se în vedeľe

] :":.:'::"'" 
pľivind creşterea graduluide mobilitaĺe aIpeľsoanelor şi bunurilor,'ł sporirea adaptabitităyii populaţiei la nevoile pieţei forţei de nluncă ĺ]e la nivelregional/local

í 'favorizarea unei cresteri asigurarea unui transport uľbcn şi periurban sustenabil.
Pľoiectul de implementare a sistemului integrat pentľu cľeşteľea mobilităţii uľbane prininvestiţii în infľastructuľa de tľansport public pentru ."du".."u emisiilor GES se încadreazá înobiectivele Axei pľioľitare 4: Spľijiniľea dezvoltăľii uľbane duľabile, având ca pľioľitate deinvestiţii Promovarea unoľ strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile demultimodale durabile şi a măsuľilor de adaptare relevante pentľu aĺenuare, prin Reducereaemisiilor de caľbon în municipiile reşedinţă de judeţ prininvesÍiţii bazate pe planurile demo biliĺate ur b ană ĺt ura b ilă.

o Stľategia Integľată de Dezvoltaľe Uľbană a Municipiului Sloboz ia 20t4-2023.
Document cadru de ľeferinţă caľe stabileşte diľecţii stľategice claľe pentľu viitoľuloľaşului şi al 

"Strategia Integľată de Dęzvoltaľe Urbană a Municipiului Slobozia Ż014-Ż023,, carestabileşte diľectii strategice clare pentru viitorul oľaşului şi al cetăţeniloľ, facilitând luarea unordecizii importante în toate domeniile deactivitate.

Proiectul fundamentat prin studiul de fezabilitate se ľegăseşte în obiectivul strategico'S'2': Asigurarea unei mobilităţi urbane durabile, caľe să contľibuie Ia creşterea accesibilităţiişi atľactivităţii municipiului şi care să susţină dezvoltarea economică şi cľeşterea calităţii vieţiicetăţenilor' bazat pe direcţia de intervenţie: Pľomovarea şi dezvoltąrea sisiemelor de transportalternątive şĺ a inteľmodatităţii,la poziţia 74. 
-' --' ;- "

o Planul de Mobilitate Uľbană Duľabilă al Municipiului Slobozia
Proiectul: Reţea integľată de piste de biciclete pentľu facilitaľea mobilităţiialteľnative nepoluante se ľegăseşte în tematica: Infrastrucĺură şi seľvicii, sub numele:Modernizarea compleÍa a infrastructurii rutiere in zona centrala (P-ta Garii - Bd. Unirii - Bd.Cosminului) modeľnizarea infľastructurii rutiere, amenajarea pistelor de biciclete si atrotuarelor, amenatores statiilor de autobuz, modernizarea sistemului de iluminat public,înscľisă în obiectivul Axei 4, la Prioritateą de investiţii 4e: Promovarea unoľ strategii cu emisiiscăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de ĺeľitoľii, specialpentru zonele urbane,inclusiv promovareą mobitităţii urbane mult imodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevanĺepentru atenuare, în cadrul Pľogramului opeľaţional Regional (PoR) 20l4-2OŻO



3. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1. Obiectivul geneľal al Pľoiectului

Obiectivul geneľal al pľoiectului ,,Reţea integľată de pisĺe de bicicIete pentruJilcilitateonobiĺiĺătii alĺernative nepoluante'' este ľealizalea unei ľeţele integľate de piste de bicicletepentľu facilitaľea mobilităţii alteľnative
pľomovaľea mobilităţii uľbane duľabile şi
urmaľea implementaľii de măsuľi care să co
nemotorizate, şi în special a deplasărilor cu
specifice acestui mod de deplasare.

3.2. Obiective specifice

Prin realizaľea pľezentei investiţii, se urmăresc a fi atinse următoaľele obiective specifice
} AnlenajareO unor trasee Íľanzit pľin utilizarea moduriĺor de deplasaľe nemotorizare,'
} Anlelioľaľea conditriiĺor de deplasare şi ĺraveľsare pentru pietoni (inclusive persoanecu mobilitate redusă) şi bicictişti;

} Realizaľea unor tr(]See pentru biciclişĺi care Sa asigure ciľculaçia acestorcl în conditiide siguraţă ---'--í--"

} Diminuarea efectelor de barieră şi de sciziune;

Cľeşterea catităţii vieĺii în oľaş (prin ąmeliorarea condiçiilor dedeplasarenemotorizată şi a calitătrii spaţiilor publice), inclusiv cľeşĺerea calităyiiesteticea zonei, cu efecte economice.

} Reducerea emisiilor GES prin creşterea cotei modale a deplasăriloľ cu bicicleta
şipietonale şi de la deplasările cu vehiculul privat

Atingerea acestoľ obiective se va reflecta voľ afectadirect via1a locuitoľilor şi bugetullocal prin:

' Creşteľea mobitităçii urbane la nivelul zonelor studiate,.
o ldenti/icarea rutei optime de deplasare cî,ĺ bicicleĺa în condiyiile de eficienţă şiprovoare a reducerii de emisii de Co2 avĺtnd la baza meĺodologia de calcul de emisii GES,.
o Diminuarea duratelor de călătorie

o Creşterea număľului de bicic\işti într-o peľioadă de 5 ani de la implementareapľoiectului,.

o Scăderea număruĺui d'e deplasări afeľente transportului privat într-o perioada de 5ani de la implementarea proiectuĺui prin comutąrea între cele două solu4ii de transport,.
C Îmbunătăţirea conectivităţii la nivelul reţelei de piste de biciclete,.

3.3. Descľieľea lucľăľiloľ

Pľin pľezentul proiect, se propune ľealizaľea pisteloľ de biciclete işi Bulevaľdul Cosminului, piste care se voľ amenaja, în pľincipal, la nivelu 
,motiv pentľu caľe, în urma lucrăľilor de execuţie a pisteloľ, este necesaľă r

pista de biciclete se Va amplasa pe paľtea
in care 1,10 m reprezintă supľafaţa de ľulaľe,
t lângă banda de circulaţie a autovehiculelor.



Pistele de biciclete voľ avea o lăţime utilă de 1,00 m.
Lungimea totalá a pisteloľ de biciclęte care se vor amenaja pe cele două bulevarde' este:
---' Buĺevąrdul t]nirii, L_ ].535,00n (lungime consideľată pe paftea dreaptă);
--' Bulevaľdul Cosminului, L: 836,00 ,n (lungime consideľată pe paľtea stângă);

A mp l as ame ntul inve s t iţ ie i
* Amplasamentul pe caľę se va ľealiza proiectul ,.Reţea integľată de piste de bicicletepentľu facilitaľea mobilităţii nepoluante" se aJIă în administľaţia U.A.T. S1obozia, înintrąv ilan uI m unic ip i ut ui S to b ozia.

circa 15 
sud-e'sĺul Romtiniei, la circa 120 kn Esĺ d.e Bucureşĺi şi

laĺitudin port la Maľea Neagră, avand coordonatele 44"33,53,'
tică, la o altidudine de 20 nl faţă de nivelul mării. Areo suprafayă de 126'7 km'Żşi o popula1ie de circa 52.241 locuitori Ia nivelul anului 20]8,

Municipiul Slobozia se învecinea zá çu următoaľele unităti administľativv teľitoľia|e:
_ la Nord, comunele Scânteia şi Grivi1a;

- la Sud, judeţul Călăraşi;

- la Vest, oľaşul Amaľa şi comunele Perieţi şi Gľivita
- la Est, comunele Cosâmbeşti şi Gheoľghe Lazár.

Zona de intervenţie a proiectului este alcătuită din:

' Bulevaľdul Uniľii.' segmentulcuprinsîntre Stľ' Gării şi Bd. Chimiei ;

' Bulevardul Cosminulzĺ.'segmentul cupľin întľe Bd. Chimiei şi Bd' Matei Basaľab ;

şi se invecinează :

- la Vest: cu Gara oraşului

- la Sud si Est: c|J zona centľală a oľaşu|ui

- la Noľd: cu SpitalulJudeţean de Uľgenţa Slobozia
In zona vizatá pentľu realizaręa pistelor pentru biciclete ce face obiectul studiului nuexistă ľeţele edilitare caľe necesită ľelocaľe/pľotejaľe, monumente istoľice/de aľhitectuľa sausitu ľi aľheologice care să impiedice realizar ęapro iectu lui.

3.3.2. Categoria de impoľtanţă a obiecĺivului
În conformitate cu STAS lO|44 - Drumuľi.Pľofiluľi Tľansveľsale, străzile analizate seîncadręază, ca stľăzi de categoľia II sau III.

se încadľeazá în categoľia C - lucľări de
nľ.3lli\ /1995 şi a HGR nr'766ll997 cu
Stabilirea categoľiiloľ de importanţă a

Lucrările proiectate au ca scop asiguraľea de drumuľi cu paľametľii optimi pentľudesÍăşurarea unuitrafic în condi1iide siguľan1ăţiconfort, pe toată perioada anului, Íără ľestľicţii.3.3.3. Trasarea ĺucľăľilor

3.3.1



Proceduľa de tľasare a lucrăľilor aľe dľept Scop materializareape teren a datelor din
ľi:';:ilil:JxŢ:i::1Ţu] 

drumului proi""tut. Trasaiea lu.iarĺlo. se face pe bazaproiectului tehnic

Tľasarea se execută de către un topomętrist care pľedă responsabilului de lucraľę tţăľuşii,acesta având obligatia să-I păstľeze astfel încât să 
"uit" 

á"flusăr.u lo. în plan vertica| şi orizontal.

necesaľe::ţli iäţTĹľ'ľăľilor, 
pľoiectantul Va pune la dispozi1ie toate elementele goemetrice

3.4. Situaţia existentă a infľastľucturii
Stľăzile din cadrul acestui proiect sunt considerate stľăzi de categoľia II ce îsidesfăşoară traseul pe teritoľiul administrutiu ui luĺuňi.ipňl"i Slobozia: Bulevaľdul Uniľii śiBulevardll Cosminului. r',rurul oluuuzli'; DuteÝ

ul din Bulevaľdul Uniľii cupľins
benzi.de ciľculaţie (4 x - 4,0^0 m),
rate de un spaţiu veľde mediun .í

;äŢľ:'ff:J:iľj;"î;ä:,',ffľÍlfiJä:äĽľ (4 , -,,oo"li]i".ţ',!';'Jľľ:Ţ:ľ:Ş#ľ|:
Partea carosabila ęste incadrata de spatiu verde format din alęveolele copaciloľ si de trotuare culatime variabila pana la limita de proprietate. Mentionam ca in realitate, ciľculatia se desfoara pe o singurabanda de ciľculatie pe sens' pľima banda fiind ocupata de autovehicule paľcate.
În momentul actual circulaçia ľutieră pe tronsonul din bulevardul Cosminului cuprins întreBulevaľdul Chimiei şi Strada Cuza Voda se desfăşoară pe 4 benzi de circulaţie (4 x -3.00m), câte 2benzi de ciľculaţie pe fiecare sens de ciľculaţie, Separate de un spatiu verdę median cu latimea deaproximativ 2'5O m' Pe tľonsonul cupľins intľe Strada Cuza Voda si Bulevaľdul Matei Basarabciľculatia se desfasoaľa pe 4 benzi de ciľculatie (4 x - 3.50m), câte 2 bęnzide circulaţie pe fiecaľe sensde ciľculaţie' fara spatiu verde median. Paľtea carosabila este incadrata de spatiu verde format dinaleveolele copacilor si de trotuare cu latime vaľiabila pana la limita de proprietate. Mentionam ca inrealitate' circulatia se desfoaľa pe o singura banda de circulatie pe SęnS' prima banda Íiind ocupata deautovehiculę parcate.

o,r,.o"n,ľol:ä;:.*'*ste 
deplasarea cu bicicleta, pe cele doua bulevarde analizate. nu Sunt amenajate

3.5. Soluţii pľoiectate

In cadľul prezentei documentatii se pľopun e realizareapistelor de biciclete pe BulevaľdulUnirii si Bulevaľdu| Cosminului si ľeabilitaľea trotuaľeloľ pe tronsoanele pe care pista pentľubiciclete se va realiza la nivelul trotuarului.

3.5.1. Lucľaľi de modeľnizaľe

a) Tľaseul in plan

Traseul proiectat al pisteloľ, ca uľTnaľe a Solicitării beneficiarului şi a situa1iei existente în ceea cepriveşte limitele de propľietăţi, urmăreşte întocmai amp|asamentul existent pentru evitarea exproprieriloľ siincadľarea in limitele cadastľale.
Lungimea totala a pistelor de biciclete care se va amenaja pe cele doua bulevarde este:- Bulevardul Unirii' L: ] 535'00n (lungime considerata pe ambele paľti ale bulevardului);
- Bulevąľdul Cosminului, L:836.00ĺn (lungime considerata pe ambele paľti a|e bulevardului).



In cadrul pľoiectului complementar ,,Reabilitare cai de ruIaľe ale transpoľtului public inMunicipiul Slobozia", Se pľopune amenajarea bulevardelor Chimiei si Matei Basaľab inclusiv piste debiciclisti pę aceste bulęvarde' Avand in vedere ca proiectul mai sus mentionat este un pľoiect complex ceprevede inclusiv amenajaľea partii carosabiIe, maľcajeIe pentľu traveľsarea intersectiiloľ BulęvardulChimiei si Bulevardul Matei Basarab Se vor facę in cadrul proiectului ľespectiv' Avand in vedere ca nu secunoaste in acest moment ordinea de implementare a pľoiectelor, dar tinand cont de faptul ca AntreprenoľulGeneral este acęlasi pentru ambele proiecte, asiguraľea continuitatii pistelor pentru biciclete a fostcuantificata pe ambele proiecte, insa va fi decontata doaľ pe proiectul caľe va fi implementat pľimul.
b) Traseul in profil longitudinal

Avand in vedeľe ca in cadrul proiectului nu Se Va interveni la partea caľosabila a strazilor,mentineľea tľaseului in plan a strazilor a condus si la mentinerea declivitatilor tľaseęlor actuale. Lapľoiectarea elementelor geometrice a trębuit sa se tina seama si de amenajaľile in plan pentru accesul lapľoprietatile adiacente astfęl incat volumul de lucľaľi necesar sa fie pe cat posibil ľedus.
Linia ľosie in profil longitudinal pentru strazile ce fac obiectu| prezentului proiect este compusadin mai multi pasi de proiectare racoľdati pľin curbe in aľc de cerc si cu pante longitudinale cu va|oľivariabile cuprinse intre 0'l0 + 1'l7 %o. Aceastaa fost trasata la nivelul pistei de bicicletę si urmarestęintocmai cotele existente.

c) Tľaseul in pľofil tľansveľsal

In profil transversal, cele doua bulevardę se vor amenaja dupa cum urmęaza:

Pe Bulevardul Unirii Se Vor amenaja piste de biciclete pe ambele paľti a|e bu|evardului (cate unsens pe fiecare pafte a bulevardului) amplasate in cadľul latimii tľotuaľeloľ existente pe acest bulevard. Sevoľ reamenaja si alvęolęle copacilor existęnti.

o bulevardul Unirii între km 0+000.00 ( intersecţie cu Strada Garii) şi km 0+625'00
o 8'20 - 8'50 m - latime benzi de ciľculatie, cate Ż benzi de ciľculatie pe sens - nu
fac obiectul pľezentei documentatii;
o -3'00 m spaţiu veľde central- nu fac obiectul prezentei documentatii;
o -1'50 m zona veľde cu alveole pentľu copaci - partea dreapta;
o 1.00 m pista pentru biciclete _ partea dreapta;
o 2.00 _ 7.00 m trotuaľ - paľtea dreapta;
o -l.50 m zona veľde cu alveole pentľu copaci - paftea stanga;
o l.00 m pista pentľu biciclete - parteastanga;
o 1.Ż0 _ l.90 m trotuaľ - parteastanga.

o bulevardul Unirii între km 0+625.00 şi kn 0+680.00 (Strada Episcopiei)
o 8'20 - 8'50 m - latime benzi de circulatie, cate 2 benzi de circulatie pe sens - nu
fac obiectul pľezentei documentatii;
o -3'00 m spaţiu veľde central- nu fac obiectul pľezentei documentatii;
o -l.00 m tľotuar - partea dľeapta;
o l.00 m pista pentru biciclete - paľtea dľeapta;
o 0.75 - l.50 m trotuaľ _ partęadreapta;
o -l.00 m tľotuar - paľtea stanga;
o l.00 m pista pentľu biciclete - partea stanga;



o 0.75 - 3.50 m tľotuaľ - partea stanga.

o bulevardul Unirii între km 0+680'00 şi knl0+770.00 (Buĺevardul Chiniei)
o -l2'80 m - latime benzi de ciľculatie, cateŻ benzi de circulatie pe sens - nu fac
obiectul prezentei documentatii;
o 2'00 - 4'00 m tľotuaľ - partea dreapta;
o l.00 m pista pentľu biciclete - paľtea dľeapta;
o 0.75 _ l.50 m tľotuar - parteadľeapta;

o -l.80 m tľotuaľ - paľtea stanga;

o l.00 m pista pentľu biciclete - partea stanga;
o l.90 - l0.00 m tľotuar - partea stanga.

Pe paľtea Stanga, intre pozitiile km. 0+720.00 - 0+745.OO, se afla un spatiu vęľdę ce va fi
amenajat in cadrul prezentului pľoiect.

Încadrarea pistelor pentru bicic|işti către trotuaľ se va face cu borduri prefabľicate l 0 x l 5 pozate
pe fundaţiidin beton de ciment clasaCl6/20' montate cu lumina de 3.00 cm (masuľata fata de trotuaľ).

Având în vedeľe lucrarile de reabilitare ale trotuarelor, se va înlocui şi bordura de încadrare a
carosabilu|ui, iar pentru prevenirea infiltľăľii apeloľ de suprafa1ă între carosabil şi bordura nou montată se
va reface pe l m laţime stratul de uzură al carosabi|ului.

Bulevaľdul Cosminului. L : 431.00 m (lunpime masuľata pe fiľul din stanpa at
pisteloľ)

Pe Bulevardul Cosminului se vor amenaja piste de bicicletę pe ambele paľti ale bulevaľdului (cate
un Sens pe fiecaľe paľte a bulevardului) amplasate atat in cadru| latimii tľotuarelor existente pe acest
bulevard, cat si pe paľtea carosabila.

o bulevardul Cosminului între kn 0+000.00 ( intersecţie cu Bulevardul Cosnúnului) şi
km 0+075.00

o 3'50 m - latime 1 banda de ciľculatie, partea dľeapta - nu face obiectul prezentei
documentatii;

o 5'50 - 5'80 m - latime 2 banda de circulatie, partea stanga - nu face obiectul
pľezentei documentatii;

o -3.00 m spaţiu veľde centľal- nu fac obiectul prezentei documentatii;
o 2.00 m pista pentru biciclete pe caľosabilul existent - parteadľeapta;
o -l'50 m zona verde cu alveole pęntru copaci - partea dreapta - nu face obiectul
prezentei documentati i;

o 2'00 m trotuaľ _ paľtea dľeapta _ nu face obiectul pľezentei documentatii;
o 0.75 m tľotuar _ parteastanga;

o l.00 m pista pentľu biciclete _ paľtea stanga;
o l.00 _2.00 m tľotuaľ- partea Stanga.

o bulevardul Cosminului între km 0+0ĺ5.00 şi km 0+235.00

o 3'50 m - latime I banda de circulatie, partea dreapta - nu face obiectul prezentei
documentatii;

o 5'50 - 5'80 m - latime Ż banda de ciľculatie, paľtea stanga - nu face obiectul
prezentei documentati i;

o -3.00 m spaţiu veľde cęntral _ nu fac obiectul prezentei documentatii;



o 2.00 m pista pentľu biciclete pe caľosabiĺul existent _ paľtea dreapta;o -l'50 m zona verde cu alveole pentru copaci - parteadreapta - nu face obiectul
prezentei documentati i;

o 2.00 m trotuaľ _ parteadľeapta-nu facę obiectulpľezenteidocumentatii;
o -l '50 m zona verde cu alvęolę pentru copaci - parteastanga;
o l.00 m pista pentľu bicicletę - partea Stanga;
o 0.75 - 4.00 m tľotuar _ parteastanga.

o bulevaľdul Cosminului Între km 0+235.00 şi km 0+13].00 (Bulevaľdul Matei
Basaľab)

o -l3'00 m - latime benzi de ciľculatie' cate Żbenzi de circulatie pe sens - nu fac
obiectul prezentei documentatii;

o -l.50 m zona veľde cu alveole pentru copaci - par1ea dľeapta;
o 1.00 m pista pentľu biciclete _ parteadreapta;
o l.ó0 - 6.00 m tľotuar - parteadľeapta;
o -l.50 m zona verde cu alveole pentru copaci _ parteastanga;
o 1.00 m pista pentru biciclete _ partea stanga;
o l.00 - l.80 m trotuaľ - partea stanga.

încadľarea piste|or pentľu biciclişti către tľotuaľ Se va face cu boľduľi prefabricate l0 x 15pozate pe fundaţii din beton de ciment clasa Cl6/2O' montate cu lumina de 3.00 cm (masurata fata de
trotuar).

Având în vedeľe lucrarile de ľeabilitare alę trotuarelor, se va înlocui şi borduľa de încadraľę a
caľosabilului' iar pentľu preveniľea infiltrării apelor de suprafată între carosabil si bordura nou lnontată se
va reface pe 1 m laţime stratul de uzuľă al carosabilului.

In zona km' 0+000.00 _ 0+235.o0 (stanga pľoiect) _ zona din Bulevaľdul Cosminului undepista de biciclete va fi la nivelul caľosabilului, pista de biciclete va avea un spatiu ,,rezeţvat, de 2.00 m:1'10 m spatiu efectiv de rulare, iar0.90 m va fi un spatiu de siguranta. spatiul de 2.00 m va fi delimitatfizic de paľtea carosabila prin intermediul unoľ stalpisoľi din cauciuc. Pentru evitaľea accidente|orprin atingerea boľduri|or strazii de catre biciclisti, adiacent boľduľiloľ pľoiectate s-au pľevazut
,,distantieľi"din cauciuc cu inaltimea maxima de 8.00 cm.

In cadrul pľoiectului complementar ,,Reabilitare cai de rulare ale transportului public inMunicipiu| Slobozia"' se propune amenajarea bulęvardęlor Chimiei si Matei Basarab inclusiv piste debiciclisti pe aceste bulevarde. Avand in vędęre ca proiectul mai sus mentionat este un proiect complex ceprevede inclusiv amenajarea partii carosabile, marcajele pentru traversarea intęrsectiilor Bulęvardu|Chimiei si Bulevardul Matei Basarab se vor face in cadrul proiectului respectiv. Avand in vędere ca nu Secunoaste in acest moment ordinea de imp|ementare a pľoiecteloľ, dar tinand cont de faptul ca AntreprenoľulGeneľal este acęlasi penhu ambele proiecte' asigurarea continuitatii pistelor pentru biciclete a fostcuantificata pe ambele proiecte, insa va fi dęcontata doar pe proiectul caľe Va fi implementat primul'

3.5.2. Lucrari de structuľa ľutieľa

Pistele pentľu biciclisti se vor amenaja cu urmatoarea Stľuctura rutieľa:
o pentru pistele de biciclete amplasate in cadrul latinii trotuarelor;

o 4 cm strat de uzuľă din beton asfaltic colorat de tip BA8;



o l0 cm strat din beton de ciment clasa C l6/20:
o l0 cm stľat de fundaţie din balast conform SR EN l3242+A| .

o penĺru pistele de biciclete amplasate pe paľtea carosabila;
o 4 cm strat de uzură din beton asfaltic colorat de tip BA 8 rul' 50/70;
o 5 cm strat de legatuľa din beton asfaltic BAD 22.4 conform AND 605 (BAŻ2.4leg
50/70 confoľm SREN l3l08);
o frezarę 9 cm îmbracaminte asfaltică existentă;
o ľeprofilare supľafa1ă rezultată' pún frezare;
o structuľa ľutiera existenta - se mentine cu reparatii acolo unde estę cazul;

Tľotuaľele se or amenaja cu uľmatoaľea structuľa rutiera;

o pavele din beton în gľosime de 6 cm pentľu ciľculaţia pietonală pozatępe moľtaľ;o 10 cm stľat din beton de ciment c|asa C 16/20;
o 10 cm stľat de fundaţie din balast conform SR EN l3242+A1;

Pavajul va fi ales astfęI încât să împiedice alunecarea, chiar şi pe Vreme nefavorabilă (coeficient
de frecaľe min. 0.4).

În dreptul tľecerilor de pietoni, se voľ pľevedea suprafeţe de atenţionaľe tactilă pentľu a marcatľaversările la nivel' Rolul marcajelor tactile este de a pennite nevăzătorilor să se oľienteze întľ-un spaţiu
dęschis' Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale şi au un profil special, care permite
dirijaľea bastonului în direcţia care trebuie uľmată.

Pę zonele unde se va reface paľtea caľosabila pe latimea de 1.00 m de la bordura, se va folosiurmatoaľea structura rutiera:

o 4 cm stľat de uzuľa din beton asfaltic BA 16 confoľm AND 605 (BA 16 rul 5Ol7O
conform SREN 1310g);

o frezare 4 cm îmbľacaminte asfaltică existentă.
Panta tľansveľsala pe trotuarele si pistele pentľu biciclisti este de ZYo sprebordura de la margineapaľtii caľosabile.

3.6. obiectivele specifice ale contľactului
Pľestatorul va furniza servicii complete de asistenta tehnica din paľtea dirigintelui desantier: contľolul calităţii, controlul cantită1ii, monito.ira.ea pľogľesului, protecţia muncii,colaborarea cu autorităţile aferente şi alte pă4i interesate, controlul costurilor şi administľaľeacontľactuală a contľacteloľ de lucľări.

In inteľesul atingerii obiectivelor stabilite, Pľestatorul va tľebuie să asiguľe ręalizareaurmătoarelor tipuľi de activitati :

'Saľcinile de dirigentie de santieľ in acord cu ľęsponsabilitatile diľigintilor de santierstabilite prin ordinul nr. 1496/Ż0l l modificat şi completat de ordinul nr'277/20lŻ,
pentľu aprobarea Proceduľii de autorizare a diľiginţilor de şantier, la caľe se aduga
măsurarea cantităţilor de lucľări real exęcutate, verificaľea conformitatii situatiiloľ delucľaľi si asiguľa ceľtificarii la plata in confoľmitate cu clauzele referitoare la plati din
contractul de lucľari.

' Constataľea deÍicienteloľ in peľioada de garanţie a lucrăriloľ si veľificaľe a realizárii
de cătľe Antreprenor a remedieľiloľ pentru atingerea niveluriloľ de perfoľmanţă şi aexigenţeloľ de calitate stabilite pľin documentaţia tehnica de proiectaľe.



Rezultate aşteptate

' Realizaľea la timp a saľcinilor prevăZute in Contractul de Servicii, in oonformitate
autoľitatea delegata in Contractul dę Lucľăľi si legislatia in vigoare

' Realizarea la timp a ľapoaľtelor caľe sunt solicitate Pľestatoľului confoľm pľezentului
caiet de saľcini si aprobaľea loľ dę către Autoľitatea Contractantă.

' Finalizarea contractului de lucľări Íăľă ľevendicări din partea Executantului cauzate dę
activ itate a Pľe statoru l u i

4. ENTITATI RESPONSABILE
Municipiul Slobozia este Autoľitatęa Contractantási beneficiaľul Pľoiectului

5. SUPOZITII SI RISCURI
5.l. Supozitii caľe fundamenteaza inteľventia Pľoiectului

. Finanţaľea este adecvata şi asigurata la timp;

3.7.

Autoritate

denumire, adresa, pagina web

Contľactantă: ADMINISTRATIV TERI
MUNICIPIUL SLOBOZIA
UNITATEA

Stľada Episcopi ei 1, Slobozia920023
Misiune www.sloboziail.ro
Sectorul de activitate DMINISTRATIE PUBLI LOCA

Activitate principalál
pľincipală

economică, socială şi de mediu a municipiului S
şl pentru caľe trebuie să ia toate măsuľile

asumate în procesul de integraľe

UAT Municipiul Slobozia, având în vedere atribuţiile
5 din 9feľitecon de

Codul aľe caadministľati atľibuţi dęzvo

confoľmăľiiSIimplementării

angajamentelor
europeană.

cu prevederi

Activităţi lelatľibuti i le
Autorităţii Contractante
sunt afectate /influentate
ľezultatul Contractului
urmęazá a fi atľibuit (
sau indiľect)

Strategia Integrată de Dęzvoltaľę Urbană a municipiu
Slobozia' activită1ile propuse pľin pľoiect contribuie
incurajarea utilizarii zoneloľ abandonate si
emisiiIor poluante, prin modernizaľea lucrarilor de
infrastructura si instalatii care sa genereze spati
multifunctionale ce contin in pľeponderenta spatii veľzi
Pľin aceste lucrări propusę' se uľmăreşte facilitaľea unei

mediului inconjuľator' elemente
calitatea vieţii loľ

esenţiale pentru

vând vedereln legapľevedeľile lgoare
atľibuti le feritecon lege nteledocume

levante apľobate Consili Local Municipiului
S boz Planul itateMobil ľbană Durab sl

ľegeneľăľi sustena e,urbane care perm
lolocuitori unlcM obozia acceseze spati

verz itate depl slguľantalna cust protej



In perioada de implementare a Proiectului nu apar schimbări la nivelul cadruluiinstitu1ional, legislativ sau de altă natură, care să afectęzęimplementarea acestuia;Beneficiaľul Pľoiectului pune la dispozitia Pľestatoľulul toate datele/infoľmaţiiledisponibile necesare pentľu implementaľea cu Succes a Pľoiectului;
Activităţile obligatorii din Contľact sunt realizate în conformitate cu gľaficul pľopus şiîn limitele bugetul contľactat;
Peľsonalul angajat de Pľestatoľ (expeľţi cheie şi non-cheie) au o pregătire pľofesională
coľespunzătoaľe;

Intre părţile implicate în implementarea Proiectu|ui există o bună colaboľare; între toţifactoľii implicati există o bună comunicare la nivel oľizontal şi transparenţă a acteloľdecizionale;

' Cofinanţaľea locală, necesaľă implementăľii Pľoiectului' este asiguľata de autoľitatealocala;

' Echipa de proiect este formata din peľsonal coľespu nzátor calificat, angajatii fiindmotivaţi pentľu a-şi îndeplini în mod corespunzătoľ saľcinile de seľviciu.Riscuľi
_) Dificultati de cooperaľe intre difeľite parti implicate in Proiect (cu ľefeľire mai ales laľelatiiIę dintľe reprezentantii beneficiaľului si Pľestatoľul contractului de dirigentie desantieľ'

Activitatea dirigintelui de santier este ľeglementată
1496120l l. modificat şi completat de ordinul nr.277/2ll2

-_-+ Posibile divergenţe privind soluţiile tehnice apľobate şi modificarea acestora pepaľcursul implementării.

' Măsurą de gestionare" soluţiile tehnice voľ fi apľobate de specialişti desemnaţi dincadrul echipeloľ de pľoiectaľe si dirigentie de santięr , nivelul de autoľitate al acestoľafiind claľ definit în planul de organizare al pľoiectului.

--+ Intâľzięľi în ob1inerea avizęloľ, acoľduriloľ etc., cu ľepercuľsiuni directe asupratęrmenelor de începere a lucľăľilor.

Documentaţia necesară ob1ineľii avizeloľ şi acorduriloľ eSte ľesponsabilitateapľoiectantului si a beneficiaľului care are inteľesul sa scuľteze timpul pentľu obtinereaacoľdurilor si autoľizatiei de constľuiľe.

-- Capacitatea constľuctoľilor selectaţi, inclusiv abilitatea lor de a mobiliza resurseadecvate necesare şi suficiente în timp util;

' Măsuľa de testionare: în documentaţia de atľibuiľe se Vor prevedea cerinţe privindcapacitatea pľofesională, care să minimizezeacest ľisc.

-' Mobilizaľea prea îndelungata a personalului Antľeprenorilor si Consultantului;
' Măsura de qestionare: peľioada maximă pentru mobilizaľea resurselor furnizorilorva fi prevăzută' în caietele de sarcini şi va fi coľelată cu gľaficul de impleme ntare apľoiectului.

de prevedeľile ordinului

aceste activităţi vor fi pľogramate să înceapă cât mai
' Măsura de ge.sÍionnre

devreme prosibil.
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--+ Intarzieri in asiguľarea suficienta si la timp de materiale /echipamente /utilaje lforta de
munca necesaľe Antľeprenoľi loľ;

' Măsura de gestionare: Sę Va solicita antľeprenorului de catľe dirigintele de santier
asiguľaľea suf'icienta si la timp dę materiale/echipamente/utilaje /forta de munca
necesaľe finalizarii lucľari lor.

6. ACTIVITĂŢItE CONTRACTULUI
6.1 Precizări geneľale

Sau răriloľ de constľu-cţii_pľin diľiginţi de specialitate

de a sistemului calităţii în constľuc1ii si estô efectuată

oľg läłil;''xjiliîţ"li,11fiî;profesional 
de către comisii

Potľivit Legii.^nr'l0/1995 republicata, art.22 liĺera d.,, asiguraľea veľiÍicaľii executieilucľarilor dę constructii, este o obligaiie a investitorului res|ectiv a beneficiarului, caľe Va siguraacest lucľu prin specialisti atestati diriginti de santier.

Diľigintii de santieľ isi desfasoaľa activitatea in confoľmitate cu obligatiile siľaspunderile prevazute la art.44 din Procedura de autori zarea adirigintilor dę santier apľobata deOľdinul nr.l496l20t1 modiÍÎcat si completat de Oľdinul nr.277l20l2.

- 
In confoľmitate cu aceeasi Procedură :

44 de şantier putând
al privind ,roliror"o
Sĺa nice în consĺrucţii

- Art' 49: Diľiginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndepĺinirii obligaţiilor
prevăzute la art' 44, precum şi în cazul neasigurării din culpa ĺor a realizării nivelului
calitativ al lucrăľilor prevăzut în proiecĺe, caiete de sarcini şi în reglementările ĺehnice
în construcţii/

- Art' 50" Diriginţii de şantier nu pot desfăşura, Ia aceeaşi invesĺiţie, o altă activitate îndomeniul construcţiilor pentru care Sunt atestaţi sau autorizaţi.6.2 Activităţi

Activităţile contľactului sunt cele menţionate in cadľul Proceduľii de autorizaľe a
96/Ż0ll modificat şi completat pľin ordinul
cantităţilor de lucľări real executate, verificaľea

certificaľii la plata in confoľmitate cu clauzele

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, Pľestatorul tľebuie să asiguľe realizaręaurmătoareloľ tipuľi de activitati :

Activitatea 1 : Responsabilitatile diľigintelui de santieľ din peľioada de executie aPľoiectului
Această activitate se ľeferă la saľcinile de diľigentie de santieľ in acoľd cuľesponsabilitatile dirigintilor de santier stabilite pľin Pľocedura de autorizare a diriginţilorde şantier apľobata de oľdinul nr. 1496/20ll modificat si compleäi pľin oľdinul
nr.277 /2012, la care se aduga:

- măsuraľea canţităţilor de lucľări real executate
- verificarea conformitatii situatiiloľ de lucrclľi
- asiguľarea ceľtificarii la plata in conformitate cu clauzele referitoare la plati dincontractul de ĺucrąri'

Activita.tea 2 : Responsabilitatile diľigintelui de santieľ in peľioada de notificaľe a defecteloľAceastă activitate se ľęferă Ia constatarea deficienteloi in perioaoaJe e"ä"ii" a lucľarilorexecutate si veľificarea realizárii de către Antreprenor/Executant, a řemedierilor pentľu
'ĺ3



atingerea nivelurilor de performanţă şi a exigenţelor de calitate stabilite prin documentatiatehnica de proiectare.
6.3 Rezultate aşteptate

o Realizaľea la timp a sarcinilor prevázute in Contractul dę Servicii, in confoľmitateautoritatea delegata in Contractul de Lucrărí sĺ legislaţia in vigoaľe- 'o Realizaľea la timp a rapoarte|oľ care sunt soliciiate Prestatoiului confoľm prezentuluicaiet dę sarcini si apľobarea loľ de căt'e Achizitoľ.o Finalizaľea contľactului de lucľări fărăl ľęvęndicăľi din partea Antľeprenorului/Exec utantu l ui cauzate de acti vitatea P .estatoľu 
l u i'

7 ' SARCINILE CONTRACTULUI Îľ RnspoNsABILITATEA PREsTAToRULUI
Activitatea 1 : Responsabilitatile dirigintelui de santieľ din peľioada de executie aPľoiectului

A. în perioada de pľegătiľe a investiţiei:
l' veľifică existenţa autoľizaţiei de construiľe, precum şi îndeplinirea condi1iiloľ legale cuprivire la încadľaľea în teľmenul de valabiliiáte;2' verifică concoľdanţa dintre pľevedeľile auto,rizatiei de constľuire, ceľtificatului deuľbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;3' studiază pľoiectul, caietele dę'sarcini, tehnológiile şi procedurile prevăzute pentľuręalizar ea constructi i loľ;
4' veľifică existenta tuturoľ pieseloľ scľise şi dęsenate din proiect' inclusiv existęntastudiilor solicitate prin ceľtificatul de urbánism .uu p.in avize şi con.o.ounr,i'ă'iir,iäpľevedeľile acestoľa;
5' verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucľăriloľ dę intervenţii asupraconstľuc1iiloľ;
6' verifică respectaľea reglementăriloľ cu pľivire la verificaľea proiectelor de cătľeveľificatoľi de pľoiecte atestaţi şi însuşiľóa acestoľa de cătľe expeľtul tehnic atestat'acolo unde este cazul;

ia de impoľtanţă, a constľucţiei;
faze determinante;

urilor de urmăľiľe specială a comportării în
fi instituită;

l0'pľeiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le pľedau executantului, libeľe deoľice saľcină;

xecutantuI, la tľasaľea generală a constľucţiei

tru organizaľea de şantier;
pľocedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru

l4' verifică existenţa anunţului de începeľe a lucrăriloľ la emitentul autoľizaţiei şi la I.S.C.;15'vęriflcă existenta panoului de identificare a investi1iei, dacă u."śtu lo.L.puno"prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
B. în peľioada execuţiei lucľăriloľ:

l6. urmăresc ręalizarea constľucţiei în co
constľuire' ale proiecteloľ' caieteloľ de sar

l7. veľifică existenţa documenteloľ de ceľtifi

nstrucţii Íăľă ceľtificate de confoľmitate,
nic;
mente noi, neagrementate tehnic sau cu
piľat;



20'verificá ľespectarea tehnologiiloľ de executje, aplicaľea corectă a acestora în vederea

ĹiiîJ]l'' 
nivelului calitatiř pľevăzut in áoĹu,,,.n,áiu ,.l-,ni.ă şi în reglementările

'' ľ"Ţii[:i::i::lffi: 
''Planului calităţii", a proceduľilor şi instrucţiunilor tehnice pentru

2Ż' interzic executarea dę lucľări de cătľe personal neca'ificat;
23 ' participă la veľificaľea.lucrăľiloľ ajunse în fazëdeteľminante;
24' măsoaň' cantită1ile de lucľări real"executate, veľifica conformitatea situatiiloľ de lucľaľisi asigura certificarea 

^la 
plata in confoľmitate cu clauzele ľefeľitoaľe la plati dincontľactul de lucrari' in cazul în care din culpa Pľestatorului, Beneficiaľul suferăpľejudicii (coľecţii financiare ale pľoiectului upii.uuile oaiectului pľezentului contľact,declaľaľea ca neeligibile a unor sume din contractul de lucľari, fie ca uľmare aconfiľmaľii unoľ cantitati de lucrari caľe nu .unl ."ui executate Sau nu indeplinescnivelul calitativ prevazut in proiectul tehnic , n. auio.ită neîndeplinirii oricăľor altorobligaţii asumate^ prin contiact, etc.), chiar dacă acestea sunt ulterioaľe recepţieiseľviciilor care fac obiectul pľezentűiui...ontru.i ořigin,.l. se obligă să supofte întotalitate sumele aferente acestor prejudicii. ' -'-"-'

25' efectuează' veriťlcările pľevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampileazădocumentele întocmite ca urmare a verificăľilor, respectiv procese-verbale în fazedeterminante' procese_veľbale de recepţie calitativíu luJ.a.ilo. ce devin ascunse etc';26. asistă,la prelevarea de probe de la locúl de punere i";o#'
27 ' transmit către pľoiectant, prin intermediul investitorului, sesizările pľopľii sau ale

3:*ľJľ''1or 
la realizaľea ôonstľucţiei pľivind n""o"to.'iíaçil" .onrtutäđi" pu..u..ul

28' infoľmeazá operativ. investitoľul privind deficienţele calitative constatate, în vedereadispunerii de măsuľi şi, după.ur, p.opun opľiľea lucrăriloľ'29' uľmăresc respectaľea de cătľe ęxäcutant a dispozi1iiloi şľruu a măsuľiloľ dispuse de
- proiectant/de organele abilitate;

30. verifică, în calitate de ľeprezentant a
cazul schimbăľii soluţiil"r,"l'"i.Ţ p. ręvederilor legale în

3l ' anunţă I.S.C' privind opľireďsistaľea investitoľ/beneficiaľpentľu o perioadă mai maľe de timp, exceptând perioada de timp Í}iň;;şi verifică
^ ^ 

punerea în siguranţă a' construcţiei, conform p.ol"ätului--
32' anunţă' I'S'C' pľivind ľelua oľ lâ investi1iiie la caţę a fost oprită/sistată

: ľ:' 
beneficiar p.ńtru o peľioadă mai máľe Je timp'

33' p 
' de la constructor şi pľoiectant şi comple teazá cartea tehnică aconstrucţiei cu toate documentele pľevăzute de regleménta.il" l.gul";

" ;äffi;c 
dezafectarea lucľărilor dä oľganizu.. a.ţunlĹ."Ţi pr"aău teľenul deţinătorului

C. la ľecepţia lucrăľiloľ:
35' asiguľă secretariatul comisiei de ľecepţie la teľminarea lucľăľiloľ şi întocmesc actęle derecepţie;
36' uľmăľesc soluţionarea. obiecţiilor cuprinse în' anexele la pľocesul-veľbal de ľecepţie laterminaľea lucľăriloľ şi îndepliniľea ľecomandăľiloľ comisiei de recepţie;37' pľedau cătľe investitor actelô de recepţie şi caľtea t.lrni.a u .onstľucţiei după efectuarearecepţiei finale.
D. Livľabilele activităţii de diľigentie de santieľ
l ' Adľesa de notificaľe a datei de începeľe a lucrărilor către Inspectoratul de Stat înConstructii (lSC)

? FotograÍii în situa1ia initială a obiectivului investitiei3. Pľoces-Verbal de pľedare_primire u u'|ú'u,n;ili;;



Instľucţiuni emise de Diľiginte de şantieľ
Ceľtificate interimare de plată
Fotogľafii pe parcuľsul executiei
Note justificative cu .."o'unłu,ea de aprobare sau ľespingere a modificărilor propuseNote de şantier
Pľoces Verbal de neconfoľmitate

l0. Proces Vęľbal înfaze determinante
1 l. Proces Veľba| de lucrări ascunsę
l2. Pľoces verbal de ľecepţie parţialá, dupácaz
l3' Refeľatul cu pľivire la modul în care a fost exęcutată lucraľe a (prezentatla recepţia laterm inarea lucrăľiloľ)
l4' Documentele care intră în componenţa Cărtii tehnice a constľucţiei, inclusiv planşaconforme cu-execuţia, dispozi1iile de şantier, procese|e-verbale de lucrări ascunse'procesele-verbale de contľol i.n faze determinant", p.".u' şi oľice alt document afëľentproiectăľii şi execuţiei lucľăľilor;
l5. Proces Veľbal de Recepţie Ia Teľminarea lucrăriloľ
l6. Proces Veľbal de Recepţie Finală
l7. Fotogľafii la teľminaľea lucrărilor

Prestatorul va ľăspunde în fa1a oľganismelor de auditaľe în perioada supusă auditării şi vapune la dispozi1ie informaţiile şi/sau documentele solicitate.

Caietul de sarcini se va constitui ca anexă la contľactul de pľestăľi seľvicii.

8. RESPoNSABILITATILE AUToRITĂŢII CONTRACTANTE
Autoritatea Contractantă va fi ľesponsabilă pentľu:

'apľobaľea documenteloľ contractuale la nivel de proiect;
oachiziţia de servicii si lucľări in confoľmitate cu legislaţia naţionala pľivind achizi1iilepublice;
oderularea pľocedurii de achizi1ie publica si semnaľea contractelor;
'implementarea adecvata a Pľoiectului in conformitate cu contractele încheiate cucontractoľi i selectaţi;
oveľificarea si plata contľactorilor pebazafacturiloľ aprobate si verificate de diriginte desantier si de consultantul de management aípľoiectului;
oexistenta unui sistem separat de contabilitate a Pľoiectului sau a unui cod contabil separatpentru Íoate tranzacţi i le efectuate;
oexistenta unui control financiaľ inteľn si a unui audit anual independen t al organizaţiei;
o păstraľea dosaľelor dę pľoiect pentľu a asigura existenia unei piste de auditcoľespunzătoare, oľientata spľe fluxurile financiar, ;
oraportaľea periodica siad_hoc cătľe ADR Sud Muntenia a pľogresului Proiectului;oelaborarea si transmiterea dateloľ cătľe ADR Sud Muntenia in scopul monitorizării;overificarea efectuăľii de către Pľestator a campaniei locale de puúlicitate, in confoľmitatęcu regulamentele europene aplicabile si cu Planul de iniormare si publicitate aprobat.

9. LIMITĂRI DE AUToRITATE
Limitaľile de autoritate definite de Autoľitatea Contractantă, sunt uľmatoaľele:oDiľigintele de santieľ nu are autoľitatea de a absolvi nicio parte din saľcinile' obligaţiilesau responsab i l ităti le pľevăzute în Contľact;

4
5

6,

7,

8.

9.

simţământ, examinare, inspecţie, instľucţie'
i':: ': similaľe r"u.p.i"'"-;; ń;fi;ele de santieľ\|rrv nl trepľenoľul de nicio ľesponsabilitatę pe caľe o are



potľiVit pľevederi|or Contľactului, inclusiv responsabilitatea pentľu eľori, omisiuni, discľepanţe şineconfoľmităçi
o Dirigintele de santier nu Va avea autoritatea de a modiŕica Contractul de lucari.oDiľigintele de santier va solicita

dispuneľea sau apľobarea oricărei modifi
valoaľea de Contľact acceptatá sau oľice
Antľeprenoľ, în cadrul unor Acte Adiţionale la C

oEste necesară apľobarea expresă a Autoľită1ii Contľactante, înainte de conŕjľmaľeaconsimţământului prealabil pentľu numirea oľicălor Subantľeprenori pľopuşi;
o De asemenea, este necesaľă aprobaľea expresă a Autoľităţii Contractante si in urmatoarelesituatii:

_-- înainte de stabilirea oricăľei pľelungiri a Duratei de Execuţie in cadľul Contľactului delucľari;
_+ înainte de suspendarea, parţială, sau integrală a executării Lucľăľilor;
-_-+ înainte de intocmirea Procesului Veľballe Recepţie la Teľminaľea Ĺucľărilor;
-+ înainte de intocmiľea Procesului Veľbalde necepţie Finală;
_> înainte de dispuneľea Sau apľobaľea ĺ ricăľei omiieľi a unoľ lucrăľi.

te de mai sus şi necesare pentľu a ob1ine
care diľigintele de santier consideľă că a suľvenit

anţa/viaţa unei/unor peľsoane sau siguranţa
poate, fárá a-| exonera pe Executänt đe

este necesar i solicite acestuia ęxecutarea oľi de cate ori

10. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
o Legea nr. l0l1995 privind calitatea în construcţ ii actualizatáoordinul MDRT nr-1496l20ll' m.odificat si completat de ordinul 277l2olŻ, pľivindprocedura de autorizaľe a diľiginţiloľ de şantieroHG nr' 273/1994 modificat si completat de HG nr.343/2}l7 privind apľobareaRegulamentului de ľecepţie a lucrăľilor de constructii şi instalaţii afeľente acestoľa, cu modificăľile

şi completările ulteľioare
oHG nľ'925/1995 pentru apľobaľea Regulamentului de verificare şi expeľtizare tehnică decalitate a pľoiectelor, a execuţiei lucľăriloľ şi a ăoľ stľucçiiloľ' Áodificat de HG nr'742/2Ol8.oHotăľârea nr'300lŻ006 privind cerinţele minime de secuľitate şi sănătate pentru şantiereletempoľaľe sau mobile
o Alte pľevedeľi ale acteloľ normative in vigoare

11.

11.1.

RAPORTARE

RAPOARTE GENERALE

Nľ'
crt Denumire document (ľaport) emis

Va fi emis pe peľioada contľactului dę seľvicii, în termęn de 5 zile lucľătoare de la
certificarea la plata a lucraľilor realizate de catľe Executant/Antreprenoľ.
Certificarea la plata sę rcalizeaza in conditiile contľactuale aplicabile contľactului
de lucrari.
Apľobarea acestui rapoľt de catre Achizitoľ reprezintă condiçie îndeplinită pentľu
emiterea factuľii de catre Prestatoľ.

Rapoľt de pľogľes

refeľitoaľe lava cu

17



contľactului de lucľaľi si o sectiune flI) ľefeľitoaľe la activitatea Pľestatoľului:

I' Secţiunea ľefeľitoaľe la pľogresul contľactului de lucľaľi din cadľul Pľoiectului,va conţine minim infoľmatii pľivind:

l.
2.

Lista documentelor/livrabilęlor emise de la inceputul contractului
Lucrăľile efectuate,cu identificarea loľ in listele de cantitati si devizul
Pľoiectului. Se va descrie stadiului cuľent a lucraľilor, din punct de vedęľe
financiaľ şi fizic, astfel ca decontăľile sa fi uľmărite permanent pentru a
înainta Achizitorului, ori de cate ori este necesar, situatia acestoľa, atat pentru
peľioada rapoľtată cât şi cumulat.

3' Indicatorii tehnico-economici realizaţi în raport cu cei asumaţi de Achizitoľ;4' Întärzięri posibile, consecinţe cu privire la timpul şi costul ce implică aceste
întârzieri

5. Calitatea Lucrărilor;
6. Materiale inspectate' aprobate' ľespinse;
7. Evidenţa Modificărilor;
8' Respectaľea normeloľ de Mediu şi Secuľitatea Muncii-s e va evidenţia modul

in care condiçiile de mediu impuse prin avize şiautoľizaţiiemise de
autoľităţile competente si cele de munca sunt respectate;

9. Întâlniri peľiodice;
l0' Comentarii şi recomandăľi referitoare la situaţii deosebite, neconcoľdante cu

Contľactul, cerinţe şi conflicte cu Achizitoľul;
l 1. Probleme speciale întâlnite şi metodele de so|uţionaľe propuse;
l2. Neconformaľea cu cerinţele contractuale din partea Exlcutantului;
l3. Fotogľafiicu stadiul fizic al lucrăriloľ

II. Secţiunea ľefeľitoaľe la activitatea Prestorului:
În această secţiune se va evidenţia pľestaţia Pľestoruluiîn perioada de
ľeferinţăşi va cupľinde:
l. Prezentaľea activităţiloľ derulate în peľioada de rapoľtare, ţinând cont de

activităţile prevázute în Caietul de sarcini
2' Lista rapoaľteloľ, documenteloľ livrabilelor ľealizate în perioada de ľaportare
3. Graficul de activităçi si ľesurse actualizat
4 Raportul financ Bţafeľent perioade raportare, pľezentând structuľa

bugetului onform contľactului, resu rse s aloľile pre statii consumate sl
apro bate umulate anterioľ, resuľselę SI valoľi ľestaţi afeľente oadei

ľaportare S valoriloľ afeľente prestaţi din perioade următoare
Forma documente va stab agreatá Achizitorul până pľedarea

ului

R/ADRapoaľte hocad- care cerutefi Ach tzftor AE, MPO R, utoľităti deudit/Control,A RomâneAutoľităţiIe Contľol Calităţii' etc predaVoľ
termenele condi Achizitoru

ehnică

fi

tehCaľtea nlca nstľucţieico va VAdefiniti teľmlnarea SIucrărilor va
comp letata utorităţ Contľactante, ľecepţiafina a lucrăľi

preda
D grnte santierde documenteprela Exec şutant pro şlectant
completează Caľtea nstľucţiei documenteletoate prevăzute
reg eme ntări egale Anexa( nľ -t 3lŻ0 6)

ľtea ehnică ľucţieionst modul intocmde acesteia va
observatia nte santi ficareaven



la terminaľea luc
Constľucţii.

rărilor, de catre reprezentanţii Inspectoľatului de Stat în

Prestatoru
Tehnică a

l va răspunde pentru calitatea şl corectitudinea documentelor din Caľtea

Raportul final va fi depus cu maxim 5 zile lucratoare inainte de finalizarea duľateiContľactului si va contine:
I' Sectiune distinctă ľefeľitoaľe la lucľarile caľe face obiectul activităţii deasistenta tehnica

l. realizaţi aţi de Achizitoľ;2. carea lor si devizullucľăľile stadiul financiar

3 . C alitatea Lucrări l or;
4' Evidenţa Modifi căľilor;
5' Modul de respectaľe a noľmeloľ de Mediu şi Securitatea Muncii
6. Revendicările Executantului;
7. Problemę speciale întâlnite şi metodele de soluţionare pe care Dirigintele desantier le propune;
8' Neconformaľea cu ceľinţele contractuale din partea Executantului;
9' Informaţiile vor fi însoţite de fotografii cu stadiul ĺ'i. ullu".ĺ.ĺlo.

II. Secţiunea ľefeľitoaľe la seľviciile P
narativă în cadľul căľeia se vor evidentia
asistenta tehnica si dirigentie de santier s
pentľu Achizitor pe peľioada rămasă pân

Rapoľt Final

11.2. RAPOARTE SPECIALE

Nľ.
cľt. Denumiľe Termen de pľedaľe

Faza pľe constľuctie

l.l semnalate peľioada de pregătiľe a
investiliei - dacaeste cazul

Raport pľivind neconfoľmitati
Inainte de inceperea efectiva, a
lucrariloľ

Faza de constľuctie

2.1.

Teste la Teľminarea
Lucľăľiloľ

Raportul va conţine obseľvaţiiIe de pe
paľcursul sesiunii de testaľe şi concluziile

testeloľ

Rapoaľte de

în maxim l0 zile după finalizarea unei
sesiuni de testare.

Faza post constructie

3.1 Raportul va cuprinde ľezultatele
inspecţiilor ľealizate si
lista cu defectele identi

va include şi o
ficate.

Rapoaľte pľivind inspecţiile peľiodice

în maxim 5 zile de laręalizarea
inspectiei.

't9



l1.3. DEPUNEREA ŞI APRoBAREA RAPoARTELOR
În teľmenele pľevăzute în prezentul Caiet de sarcini, toate ľapoaľtelę voľ Í,i transmise intľ-un exemplaľ în foľmat electľonic (e-mail)' împľeună cu adľesa de înaintare semnată de Pľestatoľ.Rapoartele vor conţine o pagină de titlu cu uľmătoaľele infonnatii:

t denumiľeaproiectului
I codul SMIS,
! denumiľea contľactuĺui cle servicii
l titĺul raportuĺui
t data întocmirii
I peľioada de raportaľe
! numele ,şi adresa Prestaĺoruĺul'
l aprobat, Autoritaĺea Contracĺanĺă

In teľmen de 5 zile lucrătoaľe de la data
cęlorlalte documente descľiptive/doveditoare ale
va notifica Pľestatorul privind decizia sa cu pľi
respin geri i ľapoartelor/documenteloľ Sau sol icitări

In cazul in care este de acord cu documemtele transmise' Autoľitatea Contractanta le vaapľoba şi va comunica deciziade aprobare Pľestatorului.

Daca Autoľitatea Contractanta nu transmite în inteľiorul teľmenului de notificare niciuncomentariu cu pľiviľe la documentele sau ľapoaľtele primite, acestea se consideră aprobate tacit'

..ro..,ľl,ul1ľä.:TŁJiľins 
dacă prestatorul nu transmite în teľmenul agľeat varianÍa finală,

12. FAclLITĂŢI SUPoRT

lŻ.l. Facilităţi în saľcina prestatoľului
Prestatoľul va fi răspunzător pentru supoľtul şi dotările caľe sunt necesaľe în îndeplinireasaľcinilor prevăzute în contľact'

llľ'*ľľl' 
Prestatorul va fi obligat ca parte integrantă a contractului, să asiguľe

o Calculator, telefon, cameľă foto, echipamente de multiplicaľe documente, alte facilităţi şiechipamente de birotică pentľu buna desfasuľaľe a activitatiloľ contľactului;
' Asiguraręa consumabilelor necesaľe derulăľiiactivita1iloľ de biľou, în bune condi1ii;o Asigurarea cheltuieIiloľ afeľente comunicăľii (poştă' telefon, etc.)o Asiguľaľea de seľviciide secretaľiat şi, dacă este necesar' de tľaducere în limba română;o Asiguraľea costuriloľ afeľente multiplicăriişiimprimăľii documenteIor;
o Facilităţi de tľansport adecvate pentľu deplasariîn teľen;



saľcini.o 
orice alte dotăľi necesaľe pentru îndepliniľea saľciniloľ prevăzuteîn prezentul Caiet de

De asemenea, Pľestatoľul va trebui să asiguľe flux de nintarzieria peľsonalului sau. 
I Jg gJršulg rruĂ uę numeľar pentľu a asiguľa plata fara

Se consideră că în tarifele sale, ofertantul a inclus toate costuľile pentľu echipamente şisuport şi toate cheltuielile asociate' cum aľ ťl cazare,transport inteľn şi internaţional şi orice altecheltuieli necesare personalului propus.

12'2' Facilităţi puse la dispoziţia pľestatoľului de cătľe autoritatea contľactantă
A utoritatea Contľactanta va acorda Prestatoru l u i uľmătoaľe le fac i l ităti :' puneľea la dispozi1ia Prestatorului a tuturor inforrnaţiilor disponibiIe pentru ob1inereaľezu ltatelor aşteptate,

' punerea la dispozi1ia Prestatorului, in copie, a următoareleloľ documente:o Un exemplar din contractul de lucľări încheiat cu Anteprenorul' oferta tehnica sieconomica
o Un exemplar din documentaţia tehnico-economica realizata in cadľul contractului deproiectare si execuţie
o oľdinul de începere a lucľărilor

onsabilitatea de a solicita, într-un termen ľezonabil, documente şi dateclare' e este nevoie de aceste infoľmaţii, astfel ca Proiectul să poată continuaconfo it:, respectiv:
- informaţiile şi datele colectate în cadrul acestui Pľoiect pot fi ofeľite spre publicare doar cuacordul scris aľ fi: date de intraľe, ľaportari, situaţii specifice;

ľ'::"ffiŢt """^Ľ^': 
in1eľacţiuneaşi suportul ofęrit Pľestatoľului;

- acces la sălile de sedinţe' pentru 
'1t,""fi;ţ:"Jli;Ĺ1Ţĺä::JJ"TŢ*:1ffi1jffľJl"no.ul,ialte scopuri legate de activităţile din cadrul contractului de servicii.

13. ExPERŢr

u.op.nľ"Ţil1l".ľ.:'Ţ.,'?:':îäx,.i:đ"ľlľľJ:.u|i"onu' calificat în număľ suficient pentru

Prestatorul va înainta Autoritatăţii Contractante pľogramul pľopus pentľu mobilizaľeapeľsonalului în termen dę maximum l0 (zece) 
'ĺle 

ae iá aatäie incepeľe a Contractului.
Componenţa echipei de pľoiect a Pľęstatoľului, ľolurile şi ľesponsabilităţile pentru fiecare

äŢ#.'"är'ť;. ""hiP'i Vor fi aprobate de Autoritatáa ćontľactantă imediat dupa începeľea

13'1. Diľiginti de santier

/ Diľiginte de şantie r - autorizat domeniu 3.3 Dľumuľi, poduľi, tunele, piste deaviaţie, tľanspoľt pe cablu - de inteľes local

tutuľor 
"-';"^,3:Ţ:ffi::,'JiÍľĺ: ř#lŤ:ľe 

peľsonal calificat în număr suficient pentru acoperiľea

Prestatoľul va înainta AchizitoľuIuipľogramul propus pentľu mobilizaľea Personalului întermen de maximum l0 (zece) zile de la datade în-cepeľe ä ćăntľactului.



Componenţa echipei de pľoiect a.Prestatorului, roluľile si ľesponsabilităţile pentru Ílecaľemembľu al echipei voľ fi apiobatę äe Autoritatea contľáctania in etapa de ini1ieľe a proiectului.
Responsabilităti:

' In conformitate cu legislaţia în v.igoare aplicabiIă, inclusiv Legea nľ. l0/lgg5actualizatá, priv ind veľi fi carea cal i tăti i ĺucraľi loľ 
"*.."o,"' Verifică existenţa Autoľizaţiei de construiľe şi dacă aceasta respectă prevederile legalel Contľolează' dacá Pľoiectul tehnic este corespunzător Autoľizaţiei de constľuiľe siavizelot aferente, veľifică existenţa tutuľoľ piesllor scľise şi-desenate şi .or.ůä;;"ţ;dintre acestea' 

,controlează dacá pľoiecteie au fost veľificate în confoľmitate cu
äľJ;ľ,'r:[1iŤ31l;äl'l.'1lcă 

existen1a în proiect a fa,"|or deteľminan,. ii"^ň."gramului

' Panicipă la predaľea de către Beneficiar, pe bazáde Proces veľba|, a amplasamentuluiconstľucţiei' liber de orice saľcină' precum şi a borneloľ de reper, paľticipă împreună cupľoiectantul şi Antreprenorul la trasäľea lucŕărilor de constľuc1ii
' Supravegheazázilnic (inspectează şi monitorizează) execuţia lucľăriloľ pentru a asiguraconformitatea cu cerinţele contractului şi .u ..gl.'ónia.]i. t"łrnĺ.. în vigoare
' Veľifică ľespectarea tehnologiei de execuţie pentru asiguraľea calităţii prevăzute îndocumentaţia tehnică, în contńct şi în noľmele tehnice în vigoaľe
' Efectuează' verificárile pľevăzute în noľmele tehnice şi semnează documentele întocmiteca urmare a verificăľilor ăcute

' Efectuează înľegistľările privind progľesul lucrăľiloľ, după cum îi este cerut de cătreBeneficiaľ;

' Paľticipă la ľecepţia calitativă a lucľăľilor pe categorii de lucrăľi si semnează proceseleverbale de ľecepţie calitativă împľeună cu Ántľepľăno.ui;_ 
'

. Participă la veľificarea în fazele deteľminante şi se asiguľ strărilor şidocumentaţiilor pľin care atestă calitatea l"ó.*il". ?.. eÍëctuate,ceľtificatele de calitate, registrul proceselor-verbale d
constatare ale organelor de ňntrol, iegistľul unic de comunicari şi dispozitii ;JiŢ|,'ľ;pľocesele-veľbale de probe specifice şi speciale etc');

' Are gľijă ca la fazelę deteľminante' Antreprenoľul să convoace ľepľezentantul InspecţieiTeľitorialę în Constľuctii(în confoimitate cu Pľogľamul de Control avizata..at.. lsc);
' Uľmăreşte' veľifică şi 1ine evidenţa cantităţilor de lucrăľi ľeal executate' în corelare culistele de cantită1i aferente conträctului oä lu.iĺ.i-şi ä'ál,o. documentę aprobate pedurata executiei lucľăľiloľ (dacă este cazul),în vedereá decontării situaţiiloľ de plată;
' Măsoară cantită1ile de lucľări ľeal executate, veľifica confoľmitatea situatiilor de lucraľisi asigura ceľtificarea la plata in conformitate cu 

"luur.l. refeľitoaľe la plati dincontractul de lucľari;

' Veľifică documentele de contľol al calita1ii cerute în confoľmitate cu normele/legislaţiaRomâniei (PIanuI dę Control al Calităţii şi document"i.-rp".iĺcate în acest PIan deControl alCalităţii);

' Asigură asistenţa pentru ľespectaľea Planului de Asiguľare a Calita1ii şi a Legii lyl|995;
' Veľifică conformitatea cerinţeloľ de calitate a mateľialeloľ şi echipamęnteloľ afeľentelucrăriloľ executate' în conformitate cu specificaţiile tehnice ale contractului de lucrărişi cu legislaţia în vigoaľe;

' Veľifică completitudinea şi corectitudinea documentelor anexă la Situatiile de lucľăľi'caľe atestă calitatea execuţiei lucľăľilor;



' Veľiflcă respectarea legisla1iei cu pľiviľe la materialele utilizate;

' Urmăľeste executarea lucrăľiloľ pe toată durata lor, aprobând plata numai pentrucantităţile de lucľăľi real executate şi corespu nzátoar calitativ;. Avizează dispozi1iile de şantier emise de pľoiectant;

' Cooľdoneazá colectaręa zilnică'a dateloľ referitoare la măsuľaľea cantităţiloľ sau asupramateľialelor din domeniul său;

' Efęctuează înregistrăľilę în rapoartele zilnice şi pregăteşte datele ľefeľitoaľe laactivităţile executate în sęctoľul đe lucľări caľe se află sub controlul său;

' Efectuează înregistľări zilnice ale conditiilor meteo, pľecum şi asupľa echipamentului şipersonalului Antľeprenoľu lu i ;

' Efectuează' verificári regulate şi monitoľizeazá aplicarea măsuľilor din Planul deManagement al Tľaficului al Antľepľenoľului (daca este cazul); pľomoveazărespectarea ceľinţelor de Protecçia Muncii pentľu tot peľsonal ul angajaÍpe Contľact;
' Paľticipă la identiťlcarea lucrăľiloľ rămase de executat la solicitaľea receptiei lateľm inaľea lucrăľi loľ;

' Se asiguľă că Autoritatea Contractantă şi Antľeprenoľul sunt infoľmati asupra oricăľuidefect apărut în execuţia lucľăriloľ; ' I

' Verifică respectarea pľogramului de asiguľare a calită1ii de către Antrepľenoľ;
' UrmăľeşÍe dezafęctarea lucľăriloľ de oľganizare de şantieľ şi predă teľenul pe care aufost amp lasate acestea, pľoprietaľu lu i teěnu l u i'

' Paľticipă la ľecepţia lucľăľilor şi întocmeşte actele de recepţie;
Diľigintele de santieľ va fi prezent permanent în zona in caľe sunt executate lucľăľile si vaasigura prezenţa intermitentă pe peľioadá a. gu.unçi".-ln*p.riouda concediilor sau absenteloľ

Ë';j:"ŕľ".ľiriginte 
de santier vá asiguľa îniocuitoľ' ňľä costuri .upli'.ntuiJ"oä"Ţä';;

Pentľu categoľia diľigintiloľ de santieľ, în ofeľtă se voľ pľezenta doaľ copii dupădľeptul de pľactică potrivit legislaţiei aplicabile în România.
alitate se acceptă documente echivaleňte emise în ţaľa deľeună cu dovada înľegistľăľii până la data depuneľii ofeľtei a

legislaţiei din România. ţineľea atestateloľ/autoľizaţiile de pľactică .än.itut" potľivit

Se acceptă cumulul de ťunc1ii.

Modificarea personalului cheie (exp.eľti pľincipali) va fi considerată o modificare acontractului şi se va face pe baza unui Act Ađi1ionul lu cäntŕu.t
t3.2 Inlocuireaexpeľţiloľ

. . Componenţa echipei de proiect nu Va putea fi schimbată de PrestatorAutoritătii Contractante. Schim-barea unui '.'ur,' ul ..i'ĺp"ĺ va putea fiPrestator numai în baza unor motive întemeiate. Inlocuirea sa face in bazacalificare solicitate expeľtului propus pentru inlocuiľe'
Autoritatea Contľactantă va putea solicita schimbarea unei peľsoane din echipaPľestatorului în cazul unoľ peľformanţe reduse obţinute î; ;"d :petat de ä."u ...ur.a sau poatesolicita Prestatorului alocare uno. ..ru.." suplimeńtar. p.nt.u o ňsuľarea activităţiloľ din cadrulcontractului.

Modificarea personalului va fi consideľată o modificare a contľactului şi se va facę pebazaunui Act Aditional la Contract.



14.

14.1

LoGISTICA şI PRoGRAMAREA

Data de începeľe

Pľestarea Serviciiloľ va începe după emiterea de către Autoľitatea Contľactantă, a unui

3J#:.,ff"Încep"'e 
a Seľviciilo., prin care Va comunica Prestatorului data de început a

În termen de 5 zile de la semnaľea Contľactului, Pľestatorul va furnizadovęzi ale închęieľiipoliçei/pol iţeloľ de asiguraľe pentru:

răspundeľea Pręstatoľului în caz de îmbolnăviľe ori accident de muncă al salaľiatiloľ,incluzând costuľile repatrieľii pe motive de sănătate;
răspunderea civilă în evęntualitatea accidenteIoľ provocate teľţilor ori Autorită1iiContractuale, ori salaľiaţilor oľi agenţilor łutoriiĺ1ii ěo'i .u",uule, ca uľmaľe aexecutăľii Contľactului; _

decesul ca uľmaľe a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a uneiaccidentări fizice în legătură cu Contľactul.
ľisc profesional.

oľdinul de Începeľe a Seľviciilor va fi emis în termen de l0 zile de la intraľea în vigoare a

:""'1ľ*î:*"îľľ".i:Î:itionat 
de incheieľea Contracrului a. lucrari p"n,.u'.u.. se asiguľa

ori de câte ori i se va solicita dę către Autoľitatea Contractuală, Prestatorul va pľezenta

*î.ä'tríJľe' 
dovada plăţiloľ peľiodice ale primelo. a. 

^iău*ľe, 
acopeľitoare pę totă peľioada

J

4

14.Ż. Durata contractului

Duľata cumulată a serviciului de asistenţă tehnică va fi dę la semnarea Contractului pânăla îndepliniľea tuturoľ obligati
Oľdinul de începeľe a seľviciil
lucrăľiloľ á. 

"-J*ĺi.' ffiľă ob i - veľbal de recepţie ÍÎnală a
lucľăľiloľ 

"â, şi p.iió"da de gara ' atât peľioada de execuţie a

Pľęstatorul are 
.obligaţia de a-şi adapta progľamul, în funcţie de progresul activitatiloľfinantate pľin acest Pľoiect şi în cons"cin1e in funcţie de tipul de seľvicii pľestate.

În cazul în carę duľata de execuţiea lucľăriloľ se pľelungeşte (indifeľent de motiv)' durataacestui Contractului de pľestare se extinde cu acea p".iJä Íără încheieľea unui act adi1ionalaferent şi faľa a se modifica pľetul contractului

ľactului, pľesfarea serviciilor poate fi suspendata
ere a prestarií servicíiloľ emise de Autoľitatea

ntului contľact, pe perioada sistăľii lucľăriloľ
' emiterea unoľ dispozi1ii de santier, etc.) sau

Perioada de pľestare a seľviciilor nu include peľioadele de suspendaľe.
In situatia unor eventuale modificari ale perioadei de implementaľe a proiectului, semodifica corespunzator si durata contractului de seľvicii' a.u u'.. modifica pretul contractului.
Activitătile contľactului pot vaľia pe duľata acestuia, acest aspect tľebuind să fie luat înconsideľaľe de catľe pľestatoľ în alocaľea peľsonalului şi pentru a asiguľa confoľmitatea cuobiectivele stabilite în caietul de sarcini.

15. PLĂŢI



Plăţile se Vor calcula pľoporţional cu valoaľea certificateloľ de plată incheiate de Prestatorşi sunt condiţionate de aprobaľea de cătľe Autoľitatea Contractant ă a rapoartelor scadente înperioada respectiva.

Plata seľviciiloľ pľestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmează:a) 90'Á din valoaľea contľactului se va achita pe parcursul deľulării contľactului deexecuţie' pľoporţional cu stadiul ťlziç realizat, ľespectiv situaţii de lucľăľi confirmate siva fi conditionată de apľobarea ľapoaľteloľ dirigintelui de santieľ p. ,p..iulirăi.'''"''o'" 
n'

b) l0% din valoaľea contractului se va achitadupă încheierea pľoceSului veľbal de recepţiefinală' după aprobaľea Raportului Final.
Preţul pľezentul i contľact nu se modifică în funcţie de valoaľea finalá acontľactului del ucľăľi.

În acestă situa1ie se actualize ază doarponderile/pľocentele plătilor efectuate.
Pľestatoľul va emite factuľile după apľobaľea de către Auto ritatea Contľactantă, aľapoaľtelor de progres, iaľ pentru plata ťlnalava emite factuľa dupa apľobaľea Raportului final.
Factuľile vor fi însoţite de rapoaľtele de progres aferente perioadei de raportaľe, apľobate,respectiv a ľapoľtuluifinal pentru a justifica sumele factuľate.
Achizitoľul are obligaţia de a efectua plata cătľe Pľestator, în teľmen de 30 zilecalendaristice de la înľegistľaľea facturii la sediul Autoritătii Contractante, în confoľmitate cuprevederile art. 6 lit.c)din Legea 7Żl2ol3.

16. CERINTE DE OFERTARE

prez Tehnică in confoľmitate cu ceľinţele prevăzute în
uşur Pľopunerea Tehnică.tľebuie să permiiă idéntificaľea cu

se în Caietul de Saľcini.
Ceľinţele cuprinse in Caietul de Sarcini sunt consideľate minim ale, iar neľespectaľea Sauneîndepliniľea acestoľa va conduce la respingeľea ofertei. 

-_--_J

In cadrul Propunerii Tęhnice, ofertantii voľ prezenta minim următoarele informatii:
a. Metodologia de pľestaľe a seľviciiloľ

o Descrierea detaliată a activităçilor propuse de ofertant pentľu pľestaľea serviciilor.
termeni de resurse umane specializate.
de diľigentie de santieľ. În cazul în care

oľi economici, se descriu input-urile
şi interacţiunea sarciniloŕ şi a

Descrieľea facilitaçilor supoľt (ľesurse tehnice, backstopping, logistice'

::illľ.#'Tive, 
etc.) pe care ofenantul le pune la dispoziçŕ, in s"opul inoepllnĺrii

b' Oľganizaľea si planiÍicaľea în timp a activităţiloľ' pe duľata contľactului
o Ofertantul

cadrul căľ ropus pentru prestaľea seľviciiloľ in
Saľcini, ľa activită1ilor solicitate pľin Caietul de

resurseloľ pe actiVităţi
c' Modul pľopľi ľii conditiiloľ de secuľitate şi sănătate inmunca.



ofertantul prezenta moclul pľopriu de asigurare a respectaľii conditiilor de securitateşi sănătate in munca si va completa deciáraçi..p" pŕoprie_.ariuna.re pľivind faptulcă la elaboraľea ofeľtei s-a ţinut cont de obligatriile relevante Jin ao,rr"niile mediuluí,social şi al relaţiiloľ de muncă'

Manager de proiect,
Radu Alina

Responsabil tehnic,
Anghel Cornelia


