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                                                  CAIET DE SARCINI 

 

 

1. INTRODUCERE: 

     

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziţiei şi 

constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică şi 

financiară. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care 

propunerea tehnica va fi întocmită cu respectarea cerinţelor din Caietul de Sarcini.  

Propunerea tehnică care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în 

prezentul Caiet de sarcini va fi declarată neconformă .  

Autoritatea contractantă va declara neconformă ofertanta care nu 

îndeplineşte cerinţele impuse prin Caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării si prezentării ofertei sale, 

indiferent de rezultatul obţinut la adjudecarea ofertei. 

 

2.DATE GENERALE: 

  2.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  Elaborarea documentaţiei tehnice: 

      Studiu de trafic pentru ,, Intersecţia giratorie str. Călăraşilor – str. Burebista -   str. 

Tisei”. 

  2.2. Faza de proiectare: Studiu de trafic. 

  2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tîrgu Mureş. 

  2.4. Persoana juridică achizitoare: Municipiul Tîrgu Mureş. 

  2.5. Amplasament:  intersecţia străzilor Călăraşilor, Tisei şi Burebista. 

 

 

     3. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: 



         Atribuirea Contractului de servicii     ,,Studiu de trafic pentru Intersecţia giratorie 

str. Călăraşilor – str. Burebista -   str. Tisei”. 

                         - cod CPV:  79311100-8 

     La elaborarea Studiului de trafic se vor respecta toate cerinţele legislaţiei în 

vigoare din domeniu:  

        -  Legea nr.413/2002 privind aprobarea OG nr.79/2001 pentru modificarea  şi 

completarea OG nr. 43/1997, 

   - Normativul ADN 600 privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe 

drumurile publice, 

   - Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor 

publice, indicativ PD-189/30003, 

   -  HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

   - HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii  si instalatii aferente acestora, cu modificarile  si 

completarile  ulterioare, 

   - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

   - HGR Nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  

a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

   - Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare 

realizarii unui studiu de trafic corect si complet  

 

  4. INFORMAŢII GENERALE:  

  4.1. Informaţii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului 

Tîrgu Mureş. Imobilul este înscris în C.F. nr. 128355 a mun. Tg. Mureş Nr. 

cadastral 128355. 

  4.2.  Date privind funcţionalitatea: 

           Până în prezent la locaţia în cauză s- a intersectat str. Călăraşilor cu str. Tisei. 

Cu ocazia terminării lucrărilor de prelungire a străzii Burebista s-a creat 

deschidere pe str. Tisei, şi la confluenţa celor trei străzi s-a construit un sens 

giratoriu pentru a fluidiza circulaţa din această intersecţie.  

      4.3. Necesitatea şi oportunitatea lucrării: 



   Având în vedere că în  zona respectivă există foarte multe case şi blocuri de 

locuinţe, precum şi spaţii comerciale şi unităţi industriale, şi ţinând cont că 

circulaţia de autovehicule şi cea pietonală este foarte intensă este necesară 

ăntocmirea unui studiu de trafic pentru fluidizarea traficului, şi  ridicarea 

potenţialului de utilizare a zonei, prin stabilirea sensurilor de circulaţie, 

amenajarea trecerilor de pietoni, etc. 

 

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZIŢIONEAZĂ: 

  Elaborarea documentaţiei tehnice: ,,Studiu de trafic pentru Intersecţia giratorie str. 

Călăraşilor – str. Burebista -   str. Tisei”. 

 

      La elaborarea documentaţiei se vor respecta prevederile Normativul ADN 600 privind 

amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice, etc. 

                   Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei de proiectare se 

transferă integral beneficiarului odată cu recepţia documentaţiei. 

 

        Vor fi prezentate astfel: 
 
 

A. PIESE SCRISE:  

1. Date de bază, descrierea situaţiei curente 

2. Construcţia modelului de trafic 

3. Elemente de prognoză a traficului 

4. Analiza condiţiilor de circulaţie 

5. Propuneri  privind asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii optime, concluzii 

si recomandari 

  
B. PIESE DESENATE: 
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele 

desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, 
cuprinzand:  

1. plan de amplasare in zona; 
2. plan de situatie; 
 
 
 
 
 
 

 

                   6. DURATA  CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE REALIZARE:  



                    

                      Toată documentaţia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, în format 

original în 5(cinci) exemplare şi pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) în 

format original Word, Excel, Autocad, etc., dar şi în format PDF pentru toate fişierele. 

Documentaţia va fi însuşită, semnată şi ştampilată prin grija prestatorului.  

 

                      Durata contractului: până în data de 31.12.2017. 

                          Termene de finalizare: 14 zile de la emiterea Ordinului de începere: 

                   Etape de realizare: 

                     - 11 zile – predare studiu de trafic ; 

                     -   2 zile – verificare studiu; 

                     -    1 zi  -  recepţia lucrărilor. 

                

 

                   CONDIŢII PENTRU OFERTANŢI: 

                  -  în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract, achizitorul este îndreptăţit să aplice penalităţi în valoare de 0,1% din 

valoarea contractului fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere. 

           - oferta financiară va fi prezentată pentru tot obiectul contractului: servicii     

,,Studiu de trafic pentru Intersecţia giratorie str. Călăraşilor – str. Burebista -   str. 

Tisei”. 

            - pentru îndeplinirea contractului ofertanţii vor trebui să facă dovada că dispun de 

personal de specialitate 

 

 

 

                                      DIRECTOR TEHNIC ADJUNCT 
                                                    ing. Popistan Dorin 
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