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CAIET DE SARCINI 

Modernizarea infrastructurii din zona str. Emil Rebreanu, Saturn, George Bacovia și Libertății – 
tronson 1, municipiul Onești – Elaborare DALI, Expertiză tehnică, Studiu de trafic 

 

1.Coduri CPV: 
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 

 
2. Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

 
Nr. Informaţie Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: Municipiul Onesti 

Denumire, adresa,tel, fax, e- 
mail, autoritate contractanta 

B-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Onesti, judeţul Bacău, 
 tel .0234/324243, fax 0234/313911,  
e- mail : achizitii@onesti.ro 

2 Sectorul de activitate Administratie publica 

3. 
Sursa de finantare a 
serviciului 

Buget local 

4 
Regimul juridic al terenului si 
cladirii 

Domeniul public al municipiului Onesti 

5. 

Obiectul achizitiei Modernizarea infrastructurii din zona str. Emil Rebreanu, Saturn, George 
Bacovia și Libertății – tronson 1, municipiul Onești – Elaborare DALI, 
Expertiză tehnică, Studiu de trafic 
 

 
3. Descrierea obiectului achizitiei 
3.1. Denumirea obiectului achizitiei:  
Modernizarea infrastructurii din zona str. Emil Rebreanu, Saturn, George Bacovia și Libertății – 
tronson 1, municipiul Onești – Elaborare DALI, Expertiză tehnică, Studiu de trafic 

 
  Prin aceasta achizitie se doreste selectarea unui operator economic, numit generic Proiectant, care 
va elabora urmatoarele documentatii tehnice, în scopul reabilitării urbane a zonei cuprinse între străzile, 
Emil Rebreanu, Saturn, George Bacovia și Libertății – tronson 1 din municipiul Onesti, judetul Bacau:  

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) 
Expertiza tehnica 
Studiu de trafic 
Documentatie obtinere avize (inclusiv Certificat de urbanism), care se pot obtine la faza DALI. 
 

3.2- Situația actuală și situația propusă 



 În prezent, pentru zona Orizont, ce cuprinde modernizarea Pieței Casei de Cultură și a străzii Mercur, 
există un proiect în faza DALI, ce a fost depus în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Pentru a veni în completarea acestuia și pentru a realiza o 
lucrare unitară, se propune modernizarea străzilor învecinate, după cum urmează: 
- Str. Emil Rebreanu – are o lungime de aproximativ 380 m, două benzi de circulație și este mărginită de 
trotuare pe ambele părți. Una dintre benzi este ocupată de mașinile parcate, fapt ce uneori îngreunează 
circulația. Pentru această stradă se propune lărgirea suprafeței carosabile la 3 sau 4 benzi, prin 
micșorarea lățimii trotuarelor. În funcție de soluția aleasă, se vor amenaja parcări pe una sau pe ambele 
părți ale străzii, dispuse oblic față de axul drumului. Totodată, se va avea în vedere extinderea parcărilor 
din incintele blocurilor de pe str. Emil Rebreanu, în funcție de spațiul existent. 
- Str. Saturn – are o lungime de aproximativ 350 m și este mărginită de trotuar de 1 m lățime, pe o 
singură parte. Suprafața carosabilă este din asfalt și prezintă multiple zone aflate în stadiu avansat de 
degradare (gropi, crăpături, denivelări). Pentru această stradă, se propune reabilitarea suprafeței 
carosabile și amenajarea de parcări acolo unde este posibil, în vederea fluidizării traficului. 
- Str. George Bacovia – are o lungime de aproximativ 650 m, de la intersecția cu str. Libertății până la 
Piața Agroalimentară. Suprafața carosabilă este asfaltată și se află într-o stare relativ bună. Pe anumite 
zone, în special în zona intersecțiilor, sunt prezente crăpături și denivelări. Pe tronsonul cuprins între str. 
Libertății și str. Mercur, circulația se desfășoară cu greutate, din cauza autovehiculelor parcate pe ambele 
părți. Având în vedere spațiul relativ restrâns, existent între blocurile de pe această stradă, proiectantul va 
analiza posibilitatea extinderii cu o bandă a părții carosabile și amenajarea de parcări dispuse oblic față 
de axul drumului. Se va reabilita și partea carosabilă, cu mixtură asfaltică. 
- Str. Libertății – tronsonul 1 – cuprins între sensul giratoriu din zona blocului nr.1 până la intersecția cu 
str. George Bacovia 
Pentru această stradă, se va interveni în reabilitarea și modernizarea zonei pietonale, care se află într-un 
stadiu avansat de degradare, precum și în amenajarea de noi spații de parcare, acolo unde acest lucru 
este posibil. 
- str. Venus – are o lungime de aproximativ 450 m, cu o îmbrăcăminte asfaltică aflată în stare relativ bună 
pe anumite porțiuni, dar are și suprafețe care prezintă crăpături și denivelări. Având în vedere că pe 
această stradă se află Școala gimnazială „Emil Racoviță”, zona devine aglomerată în preajma orelor de 
începere și de sfârșit a cursurilor școlare, astfel încât se circulă doar pe o bandă a străzii. În acest sens, 
este necesară o analiză a situației din teren în vederea lărgirii părții carosabile și eventual a creării de 
locuri de parcare. 
- Str. Culturii – are o lungime de aproximativ 170 m și este adiacentă terenului pe care este situată 
Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, o zonă relativ aglomerată. Pe această stradă, se află 
autovehicule parcate pe ambele sensuri, fapt ce duce la o circulație îngreunată la orele de vârf. 
- str. Jupiter – are o lungime de circa 500 m și se află într-o zonă aglomerată, cu blocuri de locuințe cu 9 
și 10 etaje, iar suprafața carosabilă a străzii este destul de degradată. Având în vedere numărul mare de 
autovehicule din această zonă, se impune crearea unor spații noi de parcare sau extinderea 
celorexistente, acolo unde este posibil. 
- str. Aurora – are o lungime de circa 250 m și este într-o stare de degradare accentuată, nefiind 
reabilitată de o lungă perioadă de timp. Se propune reabilitarea suprafeței carosabile, amenajarea de 
trotuare și crearea de locuri de parcare sau extinderea celor existente. 
- str. George Călinescu a fost reabilitată în cursul anului 2020 pe partea carosabilă, dar accesele 
pietonale sunt într-o stare de degradare accentuată. Are o lungime de aproximativ 480 m, iar aleile 
pietonale sunt alcătuite din dale din beton, care de-a lungul timpului au suferit deplasări și degradări. Se 
impune refacerea zonelor pietonale, precum și extinderea locurilor de parcare, acolo unde este posibil. 
- str. Apollo – are o lungime de aproximativ 120 m, iar îmbrăcămintea asfaltică a fost reabilitată în cursul 
anului 2020. Trotuarele necesită reabilitare, întrucât se află într-o stare de degradare destul de 
accentuată. 
 Precizăm că în toate aceste zone proiectantul va avea în vedere efectuarea de amenajări de spații verzi 
și de locuri de joacă, acolo unde spațiul o permite, precum și amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri 
de gunoi etc.) 



 În acest scop, ofertantii castigatori vor analiza Nota Conceptuala si Tema de proiectare și vor stabili 
categoriile de lucrari care se vor realiza si indicatorii tehnico - economici ce urmează a se aproba. 
 Activitatile si lucrarile mentionate în Tema de proiectare sunt minimale si nu pot fi considerate suficiente. 
In plus, se vor lua in considerare si precizarile de mai jos. 
 Se vor proiecta toate masurile care se impun de legislatia si normativele in vigoare pentru realizarea 
unui proiect unitar și care să aducă beneficii reale în fluidizarea traficului rutier și a celui pietonal, cu 
respectarea condițiilor privind protecția zonelor verzi și a distanțelor minime față de zonele de locuit și față 
de spațiile de joacă și de recreere. 
 
  Referitor la protectia mediului, proiectantul va avea in vedere stabilirea unor echipamente care 
sa nu polueze mediul inconjurator si să se încadreze în categoria produselor cu un consum redus de 
energie electrică sau termică.  
 
  Deseurile rezultate din demolari se vor depozita in locuri special amenajate. 
 

4.  Prezentarea documentatiei tehnico- economice  de catre ofertantul castigator 
 
 Documentatia se va preda in 4 exemplare in original (piese scrise si piese desenate) si 1 
exemplar electronic ( pdf si  doc.). 
• toate documentaţiile vor fi îndosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor conţine cel 
puţin următoarele elemente: denumirea Autorităţii Contractante, denumirea investitei, denumirea 
obiectivului de constructii ,  volumul nr., exemplarul nr., numărul proiectului si data acestuia. Fiecare dosar, 
biblioraft, va conţine un cuprins al documentelor; 
• La predarea documentaţiilor, proiectantul va întocmi un proces-verbal de predare-primire a acestora, iar 
după inventarierea documentaţiilor ambelor părţi vor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal 
va fi datat si înregistrat atât la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta. 
• Proiectantul are obligaţia de a soluţiona toate problemele care survin pe parcursul avizarii 
documentatiei, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situaţii care nu au putut fi 
prevăzute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de Autoritatea 
Contractanta in funcţie de situaţia concreta.  
• Documentatia se va preda in 4 exemplare in original si intr-un exemplar in format electronic. 

 
NOTA: 
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind 
menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru 
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 
acelui capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire. 

Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a 
limita funcţionalităţile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 
care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

In cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi 
Contractant care vor avea acelaşi înţeles. 
 

5.  Durata contractului 
Durata contractului – 23 de luni, din care 4 luni pentru etapa I, la care se adaugă 19 luni pentru 

Etapa a II-a, necesară actualizării proiectului, în funcție de cerințele finanțatorului. 



 
  6. .Prezentarea ofertei 

Oferta va contine oferta tehnica si oferta financiara. 
Acestea se vor prezenta după cum este solicitat in Documentatia de atribuire. 
 
6.1. Prezentarea ofertei tehnice 
 Se solicita urmatoarele date de la ofertanți, pentru determinarea capacității tehnice a 

acestora, de a elabora documentațiile tehnice care fac obiectul achiziției: 
 Lista specialistilor ce vor fi implicati in elaborarea documentațiilor tehnico-economice: 

Echipa de proiectare va fi compusa din cel puțin: 
Șef proiect - Arhitect cu drept de semnatura 

Inginer proiectant structura - inginer construcții civile sau drumuri 
Expert tehnic – domeniul rezistenta si stabilitate / sau similar 
  Pentru fiecare specialist din Listă se vor prezenta diplome de absolvire/certificate de studii/ 
dispoziții de numire/alte documente care pot dovedi îndeplinirea cerințelor solicitate în domeniul respectiv. 

 Declaratie pe proprie raspundere de a respecta Tema de proiectare, Nota 
Conceptuala  si Caietul de sarcini, la intocmirea documentatiei tehnico-economice 
in faza DALI. 
 

 NOTA: 
Oferta tehnică se consideră completă, doar cu respectarea integrală a cerințelor din 
Documentația de atribuire. 

În cazul în care ofertantul participă la procedura împreună cu unul sau mai multi subcontractanți, 
atunci ofertantul are obligația de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul 
economic intenționează să o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea 
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care 
urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia. 
Documentatia de avizare a lucrarilor de intervenție se va elabora în conformitate cu prevederile 

HGR nr. 907/ 2016. 
 Expertiza tehnică și Studiul de trafic se vor elabora în baza Normativelor, normelor si legislatiei in 

vigoare la data intocmirii. 
Important! 
  Proiectantul va ceda drepturile de autor in favoarea beneficiarului, dupa plata integrala a 
facturii emise. Va inainta beneficiarului, o declaratie pe proprie raspundere, in acest sens. 
   

  6.2    Prezentarea ofertei  financiare 
Oferta financiară se va prezenta sub forma Formularului de ofertă, însoțit de Anexa 1- Centralizator 

ofertă, în forma prezentată mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRALIZATOR OFERTA                                     
        Anexa 1 

Cheltuieli cu proiectarea 
Nr. 
Crt. 

Capitol 
Valoare                    

(lei fara TVA) 

 Etapa I  
1 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI) 

 2 Expertiza tehnica 
 3 Studiu de trafic  

4 

Documentatie pentru obtinerea avizelor 
(inclusiv pentru Certificatul de urbanism) 
Plata avizelor nu se include in pretul ofertat. 

 

 

 Etapa a II-a 
 

 Actualizare documentație conform cerințe finanțator 
 

 TOTAL  
  
Nota: Proiectantul se va ingriji de depunerea documentatiei pentru obtinerea avizelor, plata acestora 
urmand a se face de catre beneficiar. 
 
 
 Documentatia se va preda în integralitatea ei, neacceptandu-se la plata doar unele dintre 
documentatiile contractate. Recepția documentatiilor primite se va face după verificarea acestora de către 
beneficiar. 
 
 Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant (inclusiv în 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta obligaţiile 
aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin 
acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii. 

Legislaţia, reglementările tehnice şi altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt 
considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă este oferită ca 
referinţă şi nu  trebuie considerată limitativă. 

 
7. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

 Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în 
care: 
a. Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi toate cerinţele 
cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităţilor este asimilată cu realizarea tuturor 
activităţilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea 
Contractantă şi alţi factori interesaţi (finantatori, autorităţi etc.) să poată utiliza documentaţiile tehnico-
economice conform scopului şi prevederilor legale aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care 
Contractul le implică). 
b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment fie 



pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentaţiilor tehnico- economice elaborate în cadrul 
Contractului fie pentru alţi factori interesaţi în realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat ca fiind o 
parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentaţiilor tehnico-economice, care nu este în conformitate 
cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerinţele Caietului de Sarcini. 
 
c. Toate documentaţiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe 
baza cerinţelor incluse în Contract. 

 
 

 
8. Informatii suplimentare 

Se recomanda vizita în teren, ce  se va stabili de comun,  acord telefonic, la nr. 0234 / 310142, 
intre orele 09,00- 13,00, in zilele lucratoare, in termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. 
  Solicitarile de clarificari se pot  formula conform Documentatiei de atribuire. 
 
 

  
Director executiv, 

 
 
 
 

Consilier, 
 

Sef Serviciu, 
 

  
 


