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ROMANIA         APROB, 

JUDETUL PRAHOVA        PRIMAR 

COMUNA ALBESTI PALEOLOGU     Panait Marian 

tel./ fax: 0244232853  

email: office@albestipaleologu.ro 

 
 
 
CAIET DE SARCINI 

„REFACERE DRUM COMUNAL DC 68 L=0,600 KM, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, JUDETUL 

PRAHOVA” 

 

 

1. Obiectul contractului: Achiziţia lucrărilor de reabilitare a unui sector din drumul comunal DC68, în 

satul Albesti Muru, comuna Albesti Paleologu, judeţul Prahova. 
2. Amplasament: Sat Albesti Muru, comuna Albesti Paleologu, judeţul Prahova. 

3. Necesitate şi oportunitate:  

Obiectivul principal al investitiei este imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul local rural, 

prin creșterea calității drumurilor locale. 
Obiectivul specific este ameliorarea accesului la reteaua de drumuri, cai ferate precum si la obiectivele 

turistice si economice din zona prin: 

 crearea de noi oportunitati de locuri de munca in spatiul deservit de drum ceea ce determina 

prosperitatea populatiei deservite; 

 imbunatatirea conditiilor de transport si siguranta circulatiei inclusiv asigurarea unor interventii rapide a 

echipajelor de politie, pompieri si salvare in zona; 

 dezvoltarea economico-sociala durabila, pe termen mediu, a zonei prin cresterea fluxurilor de capital, a 

mobilitatii fortei de munca; 

 imbunatatirea performantei legaturii cu drumurile judetene si  nationale prin cresterea vitezei de 

transport si a reducerii ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta; 

 ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor poluante; 

In prezent, drumul comunal DC 68 care face obiectul prezentului proiect este asfaltat, fiind într-o stare 

avansată de degradare. Suprafata partii carosabile este amenajata cu mixturi aslfatice si prezinta defecte de 
suprafata, dar si structurale specifice structurilor rutiere suple si semirigide (exudare, suprafata slefuita, fisuri, 

gropi, defecte de margine, burdusiri si crapaturi). 

Deasemenea, se remarcă faptul că în profil transversal drumul comunal are acostamente care variaza intre 
0.50 – 1.00 m si care pe alocuri sunt inierbate sau sunt nefunctionale. 

Totodată, se remarcă faptul că elementele de colectare si evacuare a apelor pluviale sunt inerbate sau 
colmatate, motiv pentru care acestea nu funcționează corespunzător. 

Din cauza stării de degradare în care se află acest drum comunal nu permite participanților la trafic 
deplasarea în condiții minime de confort și de siguranta. 

4. Caracteristici tehnice: 
Pentru repararea sectorului de drum, sunt propuse următoarele tipuri de lucrări: 

- Lucrări de repararea a suprafetelor degradate ; 

- Lucrări de intretinere imbracaminte asfaltica ; 
- Amenajare acostamente; 
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- Lucrari de siguranta circulatiei  

- Lucrari de asigurare scurgere ape 

            Soluţia proiectată: 
In plan, drumul comunal DC 68 va urmari traseul existent, pentru evitarea exproprierii terenurilor 

proprietate particulară. 
In profil longitudinal linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului, cu mici modificari, cu 

diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere, la care se adauga corecturile necesare. 

În urma așternerii straturilor din materiale granulare se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, 
adoptandu-se solutii adecvate, prin realizarea unor declivitati longitudinale si transversale, astfel incat 

dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele de pe proprietățile particulare invecinate 
amplasamentului. 

Linia rosie proiectata se va racorda la capete la cota sistemului rutier existent. 

Având în vedere clasa tehnică a acestui drum de interes local propus pentru îmbunătățire, profilul 
transversal tip, în aliniament, are următoarele caracteristici geometrice: 

- latime platforma:            7,00 – 9,00 m; 

- latime parte carosabila:  5,50 m; 

- acostamente din piatră spartă:  0.75 m; 

- sanț de pamant.   0.40 - 1.00m 

În profil transversal, partea carosabilă a drumului cu două benzi de circulaţie, va fi de tip „acoperiş”, cu 

două versante plane sau cu o singura panta de 2,5 % spre acostamente sau şanţuri. 
Acostamentele se vor consolida prin completarea stratului suport din pamant si completarea sau dupa caz 

adaugarea unui strat de piatră spartă cu grosimea de 10 cm. Panta transversala pentru acostamente va fi de 4%, 
inclinata spre santurile existente sau proiectate. 

Structura rutiera adoptata: 

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul. 50/70 (conf. AND 605/2016; SR EN 13108)  

- geocompozit antifisură; 
- reparații locale cu mixtura asfaltica tip BADPC 22,4 baza. 50/70 (conf. AND 605/2016; SR EN 13108) 

Pentru a asigura continuitatea scurgerii apelor pluviale se vor reprofila șanțurile de pământ existente si 
dupa caz se vor amenaja în zonele în care ele nu există.  

Lucrări accesorii 
Pentru siguranta circulatiei se vor monta table indicatoare si se vor realiza marcaje rutiere. 

Se vor respecta normativele în vigoare în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor, calitatea materialelor, 
semnalizarea pe timpul execuţiei şi semnalizarea definitivă (SR 1848 şi HG 85/2003). 

5. Prevederi generale: 
Lucrările se vor efectua conform prevederilor „Normativul pentru întreţinerea şi repararea străzilor 
(C270-1991)", a „Normativului privind lucrările de întreţinere si reparare a drumurilor publice" indicativ AND 
554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu. 

6. Situaţia existentă: 
Drumul comunal DC 68 are următoarele caracteristici tehnice: 
1. In plan, drumul comunal DC 68 este alcatuit din aliniamente lungi, racordate cu raze simple sau cu 

frânturi; 

2. In profil longitudinal drumul prezintă pantă unică, cuprinsă între 0.48% – 1.29%, fără puncte de 
minim; 

3. In sectiune transversala drumul comunal are partea carosabilă de pana la 5.50 m latime și 
acostamente de 0.50 - 1.00 m care pe alocuri sunt înierbate sau nefuncționale. 

4. Suprafata partii carosabile este amenajata cu mixturi aslfatice si prezinta defecte de suprafata si 

structurale specifice structurilor rutiere suple si semirigide (exudare, suprafata slefuita, fisuri, gropi, defecte de 

margine, burdusiri si crapaturi). 
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5. Elementele de colectare și evacuare a apelor pluviale sunt înierbate sau colmatate fiind 
nefuncționale; 

Acest drum deși modernizat, se afla într-o stare tehnică precară, el reprezentând un factor poluant destul 
de important, atât pentru localnicii care îşi au casele in apropiere, cât şi pentru mediu. Din cauza degradărilor pe 
care le are, viteza de deplasare a autovehiculelor este redusa, determinând în acest fel un consum mai mare de 

carburant și implicit mai multe noxe eliberate în aer. 
In aceste conditii, pentru a asigura desfășurarea unui trafic rutier in condiţii normale și totodată pentru a 

preveni degradarea și mai accelerată a drumului, este necesar a se realiza îmbunătățirea stării tehnice a acestui 
drum local. Îmbunătățirea este recomandat să se facă cel puțin prin refacerea stratului de mixturi asfaltice si prin 
lucrari de asigurarea a scurgerii apelor. 

Îmbunătățirea stării tehnice a acestui drum va avea un aport pozitiv la dezvoltarea zonei din punct de 
vedere economic si social. Totodata, acest demers va avea un efect benefic si asupra factorilor de mediu, in 

sensul ca emisiile de noxe produse de autovehicule, vor fi reduse. 

7. Situaţia propusă: 
Se propune realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii pe un tronson de 600 m. 

Avand in vedere starea de degradare a imbracamintii rutiere actuale, dar și pentru că nivelul cotelor la care 
exista accesele la proprietatile adiacente drumului permit o ridicare a niveletei, ca solutie de îmbunătățire, în 
conformitate cu expertiza tehnică, se recomanda reparații locale cu mixtură asfaltică tip BAD 22.4 sau BADPC 
22.4 baza 50/70 peste care se va monta un strat de geocompozit antifisură, peste care se va asterne un strat de 
uzură de 4 cm grosime din beton asfaltic tip BA 16 (BAPC 16) rul 50/70 în conformitate cu AND605/2016 si cu 
SR EN 13108. 

Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin șanțurile de pământ existente, care vor fi reprofilate. Tot în 
acest sens, pentru a facilita scurgerea apelor pluviale, acostamentele vor fi amenajate și în funcție de necesități 
se va proceda la completarea acestora cu materiale granulare. 

Intersectiile se vor amenaja corespunzator, iar semnalizarea rutiera se va completa dupa caz, respectând 

normativele în vigoare.  

8. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele: 
-Garanţie de participare 

Se constituie în scopul protejării autoritatii contractante fata de riscul unui comportament necorespunzator al 
ofertantului pe toata perioada implicării sale in procedura de atribuire. Cuantumul garanţiei de participare: 1% 
respectiv suma de 3691,91 lei. 
Garanţia se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de 
credit/financiară bancară din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în condiţiile legii. Garanţia 
trebuie sa fie irevocabila, in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. 395/ 2016. Se constituie prin virament 

bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit/financiară bancară 

din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în condiţiile legii si va fi valabila, pentru o perioada 
cel puţin egala (12 luni ) cu valabilitatea ofertei de la termenul limita de primire a ofertelor. Garanţia de 
participare trebuie sa fie irevocabila, sa prevada explicit modul de plata al garanţiei, respectiv necondiţionat, la 
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate astfel cum este 
prevaz la art. 36 alin.4 din H.G. 395/ 2016. RO13TREZ5395006XXX000065 deschis la Trezoreria Boldesti 

Scaieni, Cod Fiscal: 2845664 Instrumentul de garantare se transmite împreuna cu oferta si celelalte documente 

ale acesteia, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garanţiei de 
participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia 
cu privire la culpa persoanei garantate. 

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 - 

formular ataşat; 
- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular ataşat; 
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- Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu 
obiectul contractului - în original sau copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul". Obiectul contractului 
trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse 
in certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor; 

- Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, în termen de valabilitate, din care să rezulte că 
operatorul economic nu are datorii la bugetul consolidat. 

- Informaţii generale - formular ataşat; 
- Declaraţie privind respectarea, pe toata durata de execuţie a contractului, a legislaţiei referitoare la 

condiţiile de munca si masurile privind protectia muncii, precum si a reglementarilor naţionale si standardelor 
UE, obligatorii, in domeniile Mediului si Social. 

- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- Experienţă similară: Ofertantul îndeplineşte cerinţa de experienţă similară prin prezentarea unei liste 

a principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani- raportaţi la data limită 
de depunere a ofertelor - din care să reiasă că au fost executate lucrări similare celor ce fac obiectul contractului 
ce se va atribui (lucrări similare din punct de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii) în valoare cumulată de min. 
369000 lei exclusiv TVA, valoare care se va demonstra prin prezentarea minim a unui contract şi maxim a trei 
contracte de aceeaşi natură. 

Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor/recomandări din partea beneficiarului/document constatator. 

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis. 
9. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

Propunerea tehnica va contine descrierea executiei lucrarilor conform cerintelor din documentatia tehnica si 

caietului de sarcini anexate acestui anunt. 

10. Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată 

perioada de valabilitate şi se exprimă în lei exclusiv TVA. 

Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în 

relaţia contractuală cu autoritatea contractanta, îl reprezintă Formularul de oferta. 
In situaţia în care comisia de evaluare constată ca elementele de preţ ale unei oferte sunt aparent 

neobişnuit de scăzute, prin raportare la preţurile pieţei, utilizându- se ca referinţă în acest sens informaţii cum ar 
fi buletinele statisitice sau cotaţii ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a 
depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condiţiile de calitate impuse 
prin documentaţia de atribuire. 

In cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate 
sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi 

considerată inacceptabilă. 
In cazul în care preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 

comunicată prin anunţul de participare, oferta va fi considerată inacceptabilă. 
Oferta financiară va corespunde cu cerinţele Caietului de sarcini. 
10. Garanţia de bună execuţie: 

-cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10% din preţul contractului fara TVA.  
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea 

tehnică şi financiară. 
 
 

ÎNTOCMIT,  
Comp achizitii publice  

                                                                                  Ene Lenus Gina 
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