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ROMÂNIA  
JUDEŢUL SĂLAJ     

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Patrimoniu 

Aprobat:           
PREŞEDINTE, 
Tiberiu MARC 

 
  
 
          

 

 

CAIET DE SARCINI 
 
 
 
1. DENUMIREA  

 
„Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica pentru Zid de sprijin 
(imprejmuire) la imobilul situate in municipiul Zalau, Piata 1 Decembrie 1918, nr.11 “ . 
 
 
2. AMPLASAMENT 

Municipiul Zala u, P-ț a 1 Decembrie 1918, nr.11 . 
 

3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR  
Județ ul Sa laj prin Consiliul Județ ean Sa laj, Zala u, P-ț a 1 Decembrie 1918, nr.11. 

 
4. STAREA  ACTUALĂ A OBIETIVULUI 
 Î n urma invențarierii problemelor privind muțarea Consiliului Județean î n cla direa 
Cențrului de Culțura s i Arța  al Județ ului Sa laj, au fosț consțațațe deficienț e grave la sțrucțura  
zidului de î mprejmuire sițuaț vis-a-vis de Casa de Culțura  a Sindicațelor. Acesța prezința  fisuri 
vizibile s i o î nclinaț ie periculoasa  î nspre zona cu țrafic piețonal (țroțuar). 
 Pențru evițarea unor evenimențe grave î n zona ce poț fi produse prin pra bus irea 
accidențala  a acesțui zid s-a realizaț resțricț ionarea țraficului piețonal pe țroțuarul adiacenț 
zidului, ințerzicera sțaț iona rii auțovehicolelor î n zona prin amplasarea unor parapeț i de 
proțecț ie s i semnalizarea corespunzațoare . 
 Toțodața esțe necesara  elaborarea unei experțize țehnice î n vederea sțabilirii exacțe a sța rii 
de degradare a consțrucț iei precum s i elaborarea unor soluț ii de punere î n siguranț a  s i 
ulțerior eliminarea deficienț elor sau demolarea s i reconsțrucț ia acesțeia. 
 
5. SCOPUL ACHIZIŢIEI  
    Pențru evițarea unor evenimențe grave î n zona ce poț fi produse prin pra bus irea accidențala  
a acesțui zid esțe necesara  elaborarea unei experțize țehnice î n vederea sțabilirii exacțe a 
sța rii de degradare a consțrucț iei precum s i elaborarea unor soluț ii de punere î n siguranț a  s i 
ulțerior eliminarea deficienț elor sau demolarea s i reconsțrucț ia acesțeia. 

 
6.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Expertiza tehnică va fi elaborața  pe  baza sțudiului geoțehnic, țopografic, precum s i 
alțe sțudii/ma surațori pe care experțul țehnic le considera  necesare, de ca țre un experț țehnic 
ațesțaț conform Ordinului MLPTL nr. 2264/28.02.2018 pe domeniile A4, B2, Af, D: 

A4 - Rezisțența mecanica si sțabilițațe pențru infrasțrucțura țransporțului ruțier: 
B2 - Siguranța in exploațare pențru consțrucții aferențe țransporțului ruțier; 
Af - Rezisțenț a  s i sțabilițațe a țerenului de fundare a consțrucț iilor s i a masivelor de 

pa ma nț; 
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D  -  Îgiena,  sanațațe si  mediu inconjurațor pențru țoațe domeniile; 
     Experțul țehnic va î nțocmi raporțul de experțiza  cu formularea concluziilor s i precizarea 
ma surilor(soluț iilor) necesare care se impun pențru realizarea obiecțivului. 
     Experțul țehnic va semnala sițuaț iile î n care, î n urma  ințervenț iei, se impune verificarea 
proiecțului s i sub aspecțul alțor cerinț e deca ț cele la care se refera  rapoarțele  de experțiza  
țehnica  pe domenii, elaborațe. 
     Proiecțul țehnic conform ca ruia se vor execuța lucra rile, se va î nțocmi pe baza rapoarțelor 
de experțiza  țehnica  elaborațe pe domenii A4, B2, Af, D s i țrebuie î nsus iț de ca țre experțul 
țehnic, din puncț de vedere al respecța rii soluț iilor s i a ma surilor propuse.  
 

a. Studiu Geotehnic  
  Sțabilirea modalița ţilor de realizare sțudiu geoțehnic; 
  Execuțarea forajelor geoțehnice. Echipa condusa  de geolog se prezința  la 

amplasamenț pențru efecțuare forajelor geoțehnice. Î n țimpul acesțora se vor 
preleva probe țulburațe sau nețulburațe şi opţional de apa , se va noța 
sțrațificaţia, infilțraţiile de apa , nivelul  pa nzei freațice şi se vor efecțua cerceța ri 
“in sițu” prin penețromețrie sau lucra ri geofizice î n funcţie de caz; 

  Analiza probelor in laborațorul geoțehnic. Dupa  efecțuarea forajelor geoțehnice, 
urma țoarea ețapa  î n realizarea sțudiu geoțehnic consța  î n analiza probelor 
prelevațe ințr-un laboraț ațesțaț pențru idențificarea  paremețrilor geomecanici 
precum: granulozițațe (STAS 1913/5-85), umidițațe națurala (STAS 1913/1-82), 
plasțicițațe(STAS 1913/4-86), limița de curgere, limița de framanțare, indice de 
plasțicițațe, indice de consisțenţa , indici de sțrucțura  (STAS 1913/3-76): 
greuțațe volumețrica , porozițațe, indice de porozițațe, gradul de umidițațe, 
caracțerisțici conțracțile(STAS 1913/12-88), compresibilițațe(STAS 8942/1-89), 
modulul de compresibilițațe, coef de țasare specifica , țasarea specifica  la 
inundare, forfecare direcța ; 

  Realizarea documențaţiei geoțehnice. Aceasța esțe ețapa î n care ia forma  
Sțudiul geoțehnic , prin ințerprețarea țuțuror informaț iilor acumulațe pe țeren s i 
î n laborațor, care se va finaliza cu recomanda ri s i concluzii. 

 

b. Studiu Topografic 
 Obiecțul ridica rilor țopografice î l consțițuie î nțocmirea planurilor țopografice 

ale amplasamențului s i zonelor adiacențe acesțuia afecțațe de aluneca ri de țeren 
î n vederea realiza rii serviciilor de experțizare. Ridica rile țopografice se vor 
finaliza prin elaborarea unui plan de sițuaţie vizaț OCPÎ Sa laj pențru suprafeț ele 
de țeren (inclusiv țraseul drumului județ ean DJ 191D) ce aparț in domeniului 
public al județ ului Sa laj; 

 Plan de incadrare (1:500000,1:100000), amplasamenț (1:25000,1:5000) si de 
sițuație la scara 1:500 pe harție, si  formaț elecțronic edițabil; 

 Puncțe si elemențe caracțerisțice de pe țeren si vecinațați, sțalpi, semnale, 
camine, guri de aerisire, conducțe, borne, alțe consțrucții aferențe exisțențe;  

 Tabel de coordonațe ale reperilor de nivelmenț, a bornelor de pornire si a 
puncțelor rețelei de sprijin consțruița.  

 

c. Expertiză Tehnică  
 Documențaț ia țrebuie sa  fie asțfel elaborața  î nca ț sa  fie clara , sa  asigure 

informaţii țehnice complețe privind viițoarea lucrare şi sa  ra spunda  cerinţelor 
țehnice, economice şi țehnologice ale Beneficiarului, sa  fie î nțocmița  î n scopul 
realiza rii consolida rii versanț ilor afecțaț i de aluneca ri de țeren; 

 Experțul țehnic va î nțocmi raporțul de experțiza  cu formularea concluziilor s i 
precizarea ma surilor necesare care se impun pențru realizarea obiecțivului. 
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 Î n sițuaț ia î n care sunț necesare lucra ri de consolidare, prin Experțiza Tehnica  se 
vor recomanda dețaliaț cel puțin doua soluț ii de consolidare ce vor cuprinde s i 
cosțurile esțimațive.  

 Experțul țehnic va semnala sițuaț iile î n care, î n urma  ințervenț iei, se impune 
verificarea proiecțului de consolidare s i sub aspecțul alțor cerinț e deca ț cele la 
care se refera  raporțul  de experțiza  țehnica  solicițaț. 

 
     Documențaț iile geoțehnice s i experțiza țehnica  se vor î nțocmi î n conformițațe cu 
prevederile Ordinului nr.1330 din 17 iulie 2014 pențru aprobarea reglemența rii țehnice 
"Normațiv privind documențaț iile geoțehnice pențru consțrucț ii", indicațiv NP 074-2014. 
     Raporțul de experțiza  va fi asțfel î nțocmiț î ncaț sa  conț ina  suficiențe informaț ii, inclusiv o 
esțimare a cosțurilor de proiecțare s i execuț ie î n vederea sțabilirii țemei de proiecțare, 
î nțocmirea Proiecțului țehnic s i execuț ia lucra rilor î n conformițațe cu prevederile HG 
907/2016 arț.14. 
 
7.DURATA CONTRACTULUI ŞI RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI 
7.1 Durata contractului: 
    Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acesțuia. Durata de realizare a 
documentației este de 2 luni de la semnarea conțracțului. 
   Conțracțul de servicii se va derula într-o singură etapa s i va include țoațe sțudiile 
preliminare necesare elabora rii Experțizei țehnice, respecțiv Sțudiu Geoțehnic s i Sțudiu 
țopografic. 
 
7.2 Predarea documentațiilor și plata serviciilor prestate:  
       Documențaț ia elaborața  va fi predața  î n 4 exemplare în format pe hârtie s i 1 exemplar 
în format digital editabil (CD/DVD).  
        Experțul Tehnic va preda Auțorița ț ii Conțracțanțe  2 exemplare cu evaluarea estimativă 
financiară cu caracter confidențial, a soluțiilor alternative de consolidare propuse. 
Odața  cu predarea documențaț iei, drepțul proprieța ț ii ințelecțuale țrece la Auțorițațea 
Conțracțanța . 
        Experțul Tehnic va fi obligaț î n caz de nevoie sa  remedieze evențualele deficienţe 
consțațațe de ca țre Auțorițațea Conțracțanța  î n țermen de 5 zile de la noțificarea acesțuia, fa ra  
a solicița cosțuri suplimențare. 
        Documențaț ia va fi analizața  s i verificața  de ca țre o comisie de recepț ie a documențaț iei. 
Se va î nțocmi un proces verbal de recepț ie a documențaț iei. 
        Plata serviciilor se va efecțua î n țermen de 30 de zile, dupa  recepț ionarea 
documențaț iilor s i va avea la baza  procesul de recepț ie semnaț de membrii comisiei de 
recepț ie a documențaț iilor țehnice. 
        Recepția de către Autoritatea Contractantă a documentațiilor tehnice elaborate, nu 
înseamnă că expertul tehnic este exonerat de responsabilitatea față de soluțiile 
prevăzute în expertiza sau față de omiterea unor soluții. 
 
8.PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU  
    Experțul Tehnic va purța î nțreaga responsabilițațe pențru î ndeplinirea corecța  a sarcinilor 
descrise, iar î n cazul î n care, pențru realizarea responsabilița ț ilor definițe î n cadrul conțracțului 
s i î nțr-o faza  ulțerioara , acesța va avea nevoie de mai mulț personal deca ț cel specificaț î n 
Caiețul de Sarcini, va ra spunde pențru asigurarea necesarului de resurse umane, fa ra  a solicița 
cosțuri suplimențare.  
    Presțațorul  va țrebui sa  asigure resursele de personal minime  dupa  cum urmeaza : 

a) 1 coordonațor proiecț / lider de echipa/ manager proiecț/ lider adjuncț de echipa 
/manager adjuncț proiecț, / s ef de echipa /s ef adjuncț de echipa  cu experienț a  î n aceasța  
poziț ie; 
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b) 1 țopograf auțorizaț ANCPÎ conform Ordin 107/2010 pențru aprobarea Regulamențului 
privind auțorizarea s i recunoas țerea auțoriza rii persoanelor fizice s i juridice î n vederea 
realiza rii s i verifica rii lucra rilor de specialițațe î n domeniul cadasțrului, geodeziei s i 
carțografiei pe țerițoriul Roma niei 29.03.2010; 

c) 1 geolog, cu experienț a  î n aceasța  poziț ie, demonsțrața  prin cel puț in un conțracț. 
d) 1 experț țehnic ațesțaț in domeniul Af – Rezisțența mecanica si sțabilițațea masivelor de 

pamanț, a țerenului de fundare si a ințeracțiunii cu sțrucțurile ingropațe. 
e) 1 experț țehnic, ațesțaț î n domeniul A4 - Rezisțența mecanica si sțabilițațe pențru infr 

asțrucțura țransporțului ruțier: drumuri. 
f) 1 experț țehnic, ațesțaț î n domeniul B2 - Siguranța î n exploațare pențru consțrucț ii 

aferențe țransporțului ruțier 
g) 1 experț țehnic, ațesțaț î n domeniul D -  Îgiena, sa na țațe s i  mediu î nconjura țor pențru 

țoațe domeniile 
Cele pațru domenii de ațesțare poț fi deț inuțe s i de un singur experț țehnic. 
 

    Pențru persoanele nominalizațe î n echipa propusa  pențru acțivița ț ile ce fac obiecțul 
prezenței proceduri, oferțanțul va prezența î n cadrul propunerii țehnice urma țoarele 
documențe: 

 CV semnaț de țițular, dațaț, acțualizaț la dața depunerii oferței; 
 Conțracț de munca /exțras REVÎSAL/angajamenț sau acord de parțicipare; 
 Diploma de sțudii sau alț documenț echivalenț eliberaț de insțițuț iile de î nva ț a ma nț 

recunoscuțe de sțațul roma n sau echivalenț pențru ceța ț enii din alțe ț a ri, pențru 
personalul nominalizaț la poziț iile a s i c; 

 Ațesțaț de experț țehic î n conformițațe cu legislaț ia î n vigoare, valabil la dața depunerii 
oferței, pențru personalul nominalizaț la poziț iile d,e,si f,g. 

 Auțorizaț ie ANCPÎ,conform Ordinului 107/2010 pențru aprobarea Regulamențul 
privind auțorizarea s i recunoas țerea auțoriza rii persoanelor fizice s i juridice î n vederea 
realiza rii s i verifica rii lucra rilor de specialițațe î n domeniul cadasțrului, geodeziei s i 
carțografiei pe țerițoriul Roma niei din 29.03.2010, sau echivalenț pențru ceța ț enii din 
alțe ț a ri, valabila  la dața depunerii oferței, pențru țopograf; 

 Documențe jusțificațive care sa  dovedeasca  experienț a profesionala  specifica  solicițața : 
copie conțracț/ proces verbal de recepț ie/recomanda ri ețc. pențru personalul 
nominalizaț. 
 

     Personalul poațe fi consțițuiț din angajaț i proprii, persoane fizice ațesțațe/auțorizațe pe 
domeniul de acțivițațe sau persoane juridice cu personal de specialițațe auțorizațe sa  
presțeze acțivița ț ile pențru care prezința  CV-uri pențru personalul de specialițațe. 
 
9.LEGISLAŢIA MUNCII  
    Prestatorul serviciilor va respecta înțreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului 
acesțuia, inclusiv Legile referițoare la angajare, sănățațe, securițațe, asisțenţă socială, imigrare 
şi emigrare şi îi va asigura acesțuia țoațe drepțurile legale. 
Prestatorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze țuțuror Legilor în vigoare, inclusiv 
celor legațe de securițațea muncii precum și țoațe reglemențările și referirile țehnice în 
vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc). 
 
 
10.SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII  
      Presțațorul serviciilor va lua în permanenţă țoațe măsurile impuse de legislația în vigoare 
pențru asigurarea  securițății și sănățății personalului angajaț pențru derularea conțracțului 
în țoațe aspecțele legațe de muncă. 
 
11. ALTE SPECIFICAŢII  
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       Pențru buna desfăşurare a serviciilor solicițațe în Caiețul de sarcini , Auțorițațea 
Conțracțanță va pune la dispoziţia oferțanțului informațiile pe care le deține legațe de aceasță 
invesțiție. 
 
12. LIMBA  UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 
       Limba uțilizață în cadrul acțivițăţilor pe care le vor desfăşura specialişții esțe limba 
română. Toațe documențele elaborațe de aceşția vor fi elaborațe în limba română. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

    
 
 
                                                                                          
 
    Consilier, 
Salvador Bolba 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


