
CAIET DE SARCINI 

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii 
autorizaţiilor de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj/CNAIR pentru amplasarea 
sau executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale, pentru implementarea obiectivului 
de investiţii „Execuţie alimentare cu energie electrică a Staţiei de transfer deşeuri Huedin, 
judeţul Cluj (branşament electric) şi Documentaţie tehnică şi execuţie instalaţii electrice 
interioare (utilizare), în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Cluj, obţinere autorizaţii, asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor 

Obiectul achiziţiei conţine următoarele cerinţe: 
1. Realizare Documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei CNAIR pentru 
amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale pentru: Pozare cablu 
electric DN 1 km 533+ 100 - 535+470 dreapta - valoare estimată: 12.000 lei (fără TVA) 
2. Realizare Documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei CNAIR pentru 
amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale pentru: Supratraversare 
cablu electric în zona DN 1 km 535+4 70 - valoare estimată: 12.000 lei (fără TVA) 
3. Obţinerea autorizaţiilor de la DRDP /CNAIR 
4. Asistenţă tehnică din partea ofertantului pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

Orice documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei pentru amplasarea sau 
executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale presupune: 

- elaborarea documentaţiei tehnice, (fişa tehnică) şi anexe pentru obţinerea Avizului 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj, Serviciul rutier, (două exemplare), inclusiv 
obţinerea acestuia; 

- elaborarea documentaţiei pentru obţinerea Avizului DRDP /CNAIR şi a Autorizaţiei 
pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale (patru 
exemplare), care va conţine: 

- parte scrisă - memoriu tehnic ( date generale, elemente privind tema de proiectare, 
amplasament, caracteriastici geotehnice ale terenului din amplasament, descrierea soluţiei 
- situaţia existentă şi situaţia proiectată); 

- parte desenată (plan de încadrare în zonă, plan de situaţie proiectat, plan de 
situaţie-simulare auto, secţiuni transversale); 

Date fiind problemele privind realizarea investiţiei „Alimentare cu energie electrică a 
Staţiei de transfer deşeuri Huedin, judeţul Cluj (branşament electric) şi Documentaţie 
tehnică şi execuţie instalaţii electrice interioare (utilizare), în cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj", cade în sarcina ofertantului întocmirea 
documentaţiilor enumerate, precum şi a altor documentaţii, studii, analize considerate de 
acesta necesare pentru a asigura elaborarea documentaţiei de autorizare. 

Documentaţia se va întocmi conform cadrului conţinut specific, legislaţiei şi 

normativelor în vigoare la data elaborării. Ofertanul va preda documentaţia însoţită de 
autorizaţiile DRDP /CNAIR şi de referatul privind verificarea de calitate la cerinţele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Verificatorul de proiecte va fi independent de proiectant. 



Clauze contractuale: 
- documentaţia realizată în cadrul contractului se va preda beneficiarului în format 

tipărit şi electronic (formate editabile - doc, docx, xls, xlsx, dwg, dxf, pia) într-un număr de 4 
exemplare originale, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. 

- drepturi de autor - prin contract se va constitui o cesiune exclusivă a drepturilor de 
autor asupra întregii documentaţii tehnice în favoarea beneficiarului; 

- contractul se consideră finalizat după obţinerea autorizaţiilor pentru amplasarea 
sau executarea de lucrări în zona drumurilor naţionale şi acordarea de asistenţă tehnică din 
partea ofertantului pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

Termen predare documentaţie: 30 zile (inclusiv, depunere documentaţie la Secţia de 
Drumuri Naţionale Cluj, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare în teren, 
necesar obţinerii avizului/autorizaţiei DRDP /CNAIR). 

Taxele aferente avizelor şi acordurilor se vor achita de către beneficiar. 
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