
 

SECTIUNEA  II 
 

CAIET DE SARCINI AL AUTORITATII CONTRACTANTE 
 
 
OBIECTUL ACHIZITIEJ 
Proiectare si executie pentru: "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"(IN 
REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)” 
 
I) DATE GENERALE 

1.1 Denumirea autoritatii contractante 
Comuna Plugari, Judetul IASI 
 

1.2 Obiective generale 
Obiectul  general il constituie "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"  

 
1.3 Obiectul contractului de lucrari 

Obiectul contractlui de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in : 
Proiectare si executie pentru: "REFACERE POD IN LOCALITATEA PLUGARI"(IN 

REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)” 
 
 
1.4 Locatia 

Executia lucrarilor se va realiza pe teritoriul administrativ al comunei Plugari, sat 
PLUGARI judetul IASI, conform memoriului telrnic si a avizelor obtinute la aceasta faza. 
 
1.5 Amplasamentul 

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investitie apartine domeniului public al 
comunei, se afla in administrarea Comunei Plugari,judetul Jasi si este incadrat in categoria 
domeniul public. 
 

Comuna Piugari se afla situata in partea de est a Romaniei, in vestul Podisului 
Moldovenesc. Este asezata in NE-ul judetului Iasi, la 60 km de municipiul Iasi. Are in 
administrare satele Plugari, Onestisi Borosoa ia. 

Teritoriul administrativ al comunei Plugari se invecineaza cu :  
la nord cu comuna Hlipiceni,judetul Botosani; 
la nord-est cu comuna Rauseni, judetul Botosani ;  
la est cu comuna Sipote. judetul Iasi; 
la sud-est cu comuna Focuri. judetul Iasi; 
la sud cu comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi;  
la sud-vest cu comuna Scobinti, judetul Iasi ; 
la vest cu comuna Prajeni, judetul Botosani 
la nord-vest cu comuna Flamanzi , judetul Botosani. 

 
1.6 Principalii indicatori tehnici: 
 
Pod din placi de otel ondulat 
Se va construi un pod cu structura metalica in aval de podetul existent si racordarea lui cu drumul 
satesc de acces existent. 

Podetul existent se va demola dupa executia podului nou, aceasta se va folosi pentru circulatia 
provizorie din timpul executiei. 

 



 

Podul proiectat cu structura de rezistenta flexibila alcatuita din placi de otel ondulat (pod 
metalic), va avea  urmatorii parametri tehnici: 
 Lungime inferioara                                                        7.00 m 
 Lungime superioara                                                      7.00  m               
 Numarul benzilor de circulatie                                     2 buc.     
 Latimea partii carosabile                                              6.00 m 
 Latimea podului inclusiv timpanele                              7.00 m 
 Inaltimea podului                                                          2.98 m 
 Diametrul podului                                                         4.60m 
 Declivitate cale pe pod                                                  0% in palier 
 Convoi de calcul                                                            convoi A30 si V80 
 Zona seismica                                                                C 

Infrastructura: 
Pregatirea terenului  pentru realizarea fundatiei din balast a podului nou se va face prin 

scoaterea prin pompare a apei din albia torentului si curatarea acesteia. Se vor realiza lucrari de 
sapaturi, umpluturi si compactari, executate mecanizat pentru aducerea terenului la cota de fundare, 
astfel: 
 Umpluturi din pamant bun de fundare - h=2,00 m 
 Blocaj din deseuri de beton – h=1,50 m 
 Strat de balast – h=0.50 m 

 Pamantul rezultat din sapatura ca neconform, va fi incarcat in autocamion si transportat la 
depozitul de pamant. 

Structura se va aseza pe o fundatie alcatuita dintr-un strat de balast (0-42mm) compactat 98% 
Proctor, h=1.00m. Balastul din fundatie va fi asternut si compactat in straturi succesive de 30 cm. 
Fundatia va fi protejata la capete, impotriva apei, de fundatii din beton armat C30/37, 1.60m*1.50m si 
va fi impermeabilizata cu un  geotextil netesut. 

Zona de rambleu este alcatuita din umplutura de pamant compactat minim 98% Proctor. Pentru 
a permite o compactare corecta materialul de rambleu din jurul structurii trebuie amplasat in straturi 
necompactate cu o grosime de maximum 30 cm.Umplutura trebuie amplasata pe ambele laterale ale 
structurii simultan sau alternand de la o laterala a structurii la cealalta.Apoi se va executa un timpan 
din beton armat C30/37. 

Pentru a proteja structura impotriva infiltratiilor provenite din ape pluviale, se intaleaza peste 
aceasta structura o pelerina speciala, ce consta dintr-o geomembrana groasa de 1mm protejata pe 
ambele parti de un geotextila netesut avand o masa de 500g/m2. 

Suprastructura: 
Calea de rulare pe pod si rampele de acces vor avea o structura rutiera rigida cu urmatoare 

stratificatie: 
 Strat de fundatie din balast, h=30 cm 
 Strat de nisip, h=3 cm 
 Folie polietilena 
 Strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.0- h=22cm  

Podul este prevazut cu parapeti de siguranta, metalici semigrei. 
Panta transversală a carosabilului va fi de tip acoperiș – 2,00 %. 
Partea carosabilă pe pod va fi de 2x2,75 ml + 2x0,25 ml bandă de încadrare. 
Parte carosabila drumuri acces: 1 banda *4,00m+2 acostamente *0.5m 
Panta transversală a carosabilului pe drum acces va fi cu panta unica– 2,00 %. 
Lucrari pentru amenjarea albiei 
Se calibrează albia parâului Balus in amplasamentul podului pe o lungime de 35 ml aval si 20 

ml amonte. 
a) Aparari de maluri cu structura flexibila din gabioane ecranate (strat din beton de ciment 

C30/37, h=10 cm) cu parament vertical  cu inaltime de 3,00 m in aval pe o lungime de 30 ml si cu o 
inaltime de 1,5 m pe urmatorii 5 ml. 



 

b) Aparari de maluri cu structura flexibila din gabioane ecranate (strat din beton de ciment 
C30/37, h=10 cm) cu parament vertical cu inaltime de 3,00 m in amonte pe o lungime de 10 ml si cu o 
inaltime de 1,5 m pe urmatorii 10 ml. 

Spre paramentul dispre mal se va prevedea un filtru din material granular protejat de un 
geotextil. 

c) Fundul albiei se va proteja prin executarea unor saltele de gabioane ecranate cu o grosime 
h=0.5 m. 

Atat amonte cat si aval, la capetele zidurilor de gabioane se dispun praguri de fund din beton 
armat. 
 
l.7 Durata maxima de indeplinire a contractului 
Servicii  de proiectare (PT.DE,CS,DTAC,Docu mentatii  avize), maximum 1 luna. 
Executie lucrari - maximum 5 luni efective de lucru. 
 
1.8 Prevederi  pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului 

La intocmirea  ofertelor se   vor  avea  in vedere  toate  prevederile legislatiei in vigoare  
privi nd achizitiilc publice. cal itatea in constructii. receptia lucrarilor si precum si normele 
tehnice. 

Proiectul tehnic se va intocmi cu respectarea continutului cadru prevazut in HG 907/2016 
 
1.8.1  Date generale: 

Oferta se va intocmi in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.  
Executia  lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului  tehnic. 

 
1.8.2 Durata contractului: 
Durata executiei a contractului este de 6 luni si cuprinde: 

. Durata de realizare a serviciilor de proiectare: Pth+CS+DTAC+DE+Documentatii acorduri 
autorizatii : 1 luna (30 zile); 

 Durata de executie: 5 luni; 
Durata de garantie a lucrarii: 60 luni. 
 
1.8.3. Cerinte privind garantiile 
Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 120 zile. Orice oferta valabila pentru o 
perioada mai scurta va fi respinsa. 
Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 60 luni. 
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului , fara TVA 
Ofertele in care se va prezenta un cuantum de al garantiei de buna executie mai mic de 5 % 
nemotivat si nesustinut de documente corespunzatoare) si/sau o perioada de garantie de buna 
executie a lucrarilor mai mica de 60 !uni , vor fi considerate neconforme si vor fi respinse. 
 
 

Comuna Plugari,judetul Iasi 


