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DIRECTIA TEHNICA                                                                                   APROBAT, 
DIRECTIA EDUCATIE TURISM                                                            PRIMAR       
Nr. 58366/ 08.06.2022                                                                                IOAN TURC 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

    Cap.1. INTRODUCERE 

Denumirea obiectivului de investiţie ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe 

amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița.  

Amplasament :   intravilanul localitatii Unirea,municipiului Bistriţa  

Beneficiar       :   Municipiul Bistriţa                                

   Cap. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII Prezentul Caiet de 
sarcini stă la baza actualizarii documentatiei tehnico – economice - Studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul de investitii: Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul 
pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea, municipiul Bistrița. 

           
 Investitor :  Municipiul Bistrita 
 

  Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în actualizarea 
documentaţiei tehnico-economice – Studiu de fezabilitate in conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificarile  ulterioare; 
             Prin studiul de fezabilitate intocmit de catre SC AS - CAD SRL pentru obiectivul de 
investiţii ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtiei de schi din 
Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița s-au prevazut doua scenarii: 
scenariul 1 care prevede o instalatie de agrement de vara de tip ”Alpine Coaster”, cu 
transportul vehiculelor prin intermediul instalatiei existente tip telescaun, iar scenariul 2 
prevede o instalatie de agrement de vara tip ”Alpine Coaster”, transportul vehiculelor 
realizandu-se prin intermediul unei instalatii autonome de tip transport pe cablu, care face 
parte din aceasta instalatie de vara. Anallizand scenariile propuse atat din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar si al riscurilor proiectantul a selectat ca si scenariu optim 
scenariul 1, care a fost aprobat prin HCL 12 din 31 ianuarie 2019. 
In cazul acestui scenariu recomandat, transportul vehiculelor se realizeaza prin intermediul 
instalatiei de transport pe cablu existenta. 
       De la intocmirea studiului de fezabilitate pentru ”Instalație de vară, tip “ALPINE 
COASTER” din anul 2018 si pana in prezent au fost deschise publicului doua trasee pentru 
ciclisti, iar in acest an s-a propus sa se creeze inca doua trasee de ciclisti care vor fi 
integrate in circuitele nationale si internationale de mountain bike. Ciclistii impreuna cu 
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bicicletele din dotare urca de la baza circuitului de ciclism la zona de start cu ajutorul 
instalatiei de transport pe cablu existenta in amplasament. Mai mult decat atat la baza din 
amonte a partiei de schi s-a amenajat si parcul de aventura ”Aventura ParK”, iar accesul se 
desfasoara tot prin intermediul instalatiei de transport pe cablu existenta. 
        Avand in vedere faptul ca instalatia de transport pe cablu existenta deserveste mai 
multe activitati care se desfasoara in parale, iar transportul persoanelor se realizeaza   prin 
intermediul instalatiei de transport pe cablu existenta, apare riscul major ca  desfasurarea 
activitatilor sa nu se poata realiza in conditii de calitate si de siguranta, atat pe perioada de 
vara cat si pe perioada da iarna cand functioneaza partia de schi. In consecinta 
proiectantul de specialitate va identifica o solutie prin care transportul vehicolelor si 
pasagerilor sa se realizeze prin intermediul unei instalatii autonome, care sa faca parte din 
aceasta instalatie de vara, tip ”ALPINE COASTER”. 
       Drept urmare se propune actualizarea documentatiei tehnico - economice respectiv 
actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ” Instalație de vară, tip “ 
ALPINE COASTER ” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent 
Unirea”, municipiul Bistrița, de catre un proiectant de specialitate in conformitate cu 
prevederilor legale in vigoare. 
  
Faza 1 cuprinde: 
        - Actualizare documentatie geotehnica, verificata la cerinta Af, cu respectarea 
reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", 
indicativ NP 074-2014 aprobat prin  Ordinul   nr. 1330 din 17 iulie 2014. 
        - Documentaţiile pentru obţinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de 
Urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, cât si documentatiile aferente 
studiilor de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire inclusiv pentru asigurarea utilitatilor. Acestea se vor supune daca va fii cazul 
aprobării/avizării institutiilor si organelor abilitate, de către proiectant. 
        - Actualizare Studiul de fezabilitate, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 
4, din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.  

Devizul General estimativ al investiţiei prin care se stabileste valoarea estimativă a 
cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii, va fi structurat conform prevederilor 
Anexei 7 la H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, respectând Metodologia de elaborare a devizului general şi a devizului 
pe obiect prevăzută în Anexa 6 si Anexa 8. In vederea atribuirii contractului de executie 
lucrari, inclusiv elaborarea Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire 
(PAC) si a Proiectului tehnic de executie se solicita ca, Anexa 8 sa fie insotita de 
Formularele  F3, F4 si F5, inclusive si pentru Organizarea de santier ( Anexa 10).  Se vor 
prezenta breviare de calcul prin care sa se fundamenteze solutiile tehnice propuse. 

 
            Proiectantul are obligatia de a prelua toate solicitarile de modificari/completări 
venite de la avizatori, sau alte instituţii competente şi îndreptăţite, fără alte pretenţii 
financiare din partea elaboratorului. Totodata prestatorul are obligatia de a-si asuma toate 
responsabilitătile care decurg din aceste modificari/completari.  
       Studiu de fezabilitate actualizat se va definitiva si preda beneficiarului numai dupa 
obtinerea avizelor /acordurilor si studiilor specifice care pot conditiona solutiile tehnice cu 
implicare asupra cheltuielilor estimate in Devizul general.   
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Contravaloarea avizelor si acordurilor va fi platita de catre beneficiar. 
Proiectantul are obligaţia de a susţine Studiului de Fezabilitate în faţa Consiliului 

tehnico-economic (CTE) din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.  
În momentul aprobării Studiului de Fezabilitate de către beneficiar,  proiectantul va fi 

prezent şi va susţine documentaţia atât în sedinţa Comisiei Economice a Consiliului local 
cât şi în sedinţa Consiliului local în care se va prezenta spre aprobare actualizarea 
Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici. 
 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare pe parcursul 
executiei lucrarilor ca urmare a elaborareii  Proiectului - PAC / Proiectului tehnic de 
executie faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori 
de proiectare in cadrul Studiului de fezabilitate, vor fii suportate de proiectant/ 
proiectantul coordonator de proiect, persoane fizice sau juridice, la sesizarea 
justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză 
tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

La elaborarea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are 
obligatia de a aplica toate prevederile legale, normativele si prescriptiile tehnice în vigoare.     

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate în conformitate 
cu: 

- H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice ;  

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
Cap. 3. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI 
 
 3.1 Data de începere 
       Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către proiectant  va fi 
comunicata prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel 
mult 5 zile de la data comunicării constituirii garanţiei de bună execuţie. Garanţia de bună 
execuţie a contractului se constituie în maxim 5 zile de la semnarea contractului de către 
ambele parţi. 
 

3.2 Durata contractului   

    Durata contractului se etapizeaza astfel:       
Etapa I cuprinde: 4,5 luni defalcata astfel: 

- Elaborare: actualizare documentatie geotehnica verificata la cerinta Af, si 
intocmire documentaţii pentru obţinerea avizelor si acordurilor solicitate prin 
Certificatul de Urbanism 1(una) luna de la ordinul de începere a contractului.  

- Obtinerea avizelor si acordurilor 1 (una) luna de la predarea Documentaţiilor 
pentru obţinerea avizelor si acordurilor 

- Actualizare Studiu de fezabilitate  maxim 1,5 luni calendaristice de la ordinul 
de începere a contractului.  

- 1 luna calendaristica: verificare documentatie de beneficiar si supunere 
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avizare C.T.E, rezolvarea de catre proiectant a tuturor observaţiilor 
Consiliului (CTE), verificarea documentatiei predate de proiectant dupa  
rezolvarea observatiilor CTE. Teremenele intermediare de corespondenta/ 
rezolvare intre parti este de maxim 5 zile calendaristice de la comunicare.  
 

 

    Cap.4.  PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE 

Documentatia geotehnica se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 2 
exemplare complete (1 original si 1 copie), iar apoi scanate pe suport electronic;  

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism la faza PAC se predau în 2 exemplare pe suport de hârtie,iar apoi 
scanate pe suport electronic  pentru fiecare avizator în parte.  
          Studiul de Fezabilitate actualizat se predă beneficiarului, pe suport de hârtie în 4 
exemplare complete parte scrisă şi desenată (2 originale si 2 copii), iar apoi scanat pe 
suport electronic  

  

Cap.5. Se vor pune la dispozitia ofertantilor : 

-    Studiu de fezabilitate întocmit de catre SC AS-CAD SRL in anul 2018, 

     -    Certificatul de urbanism nr.  

- Plan de situatie general, 

- Plan cu Ridicarile topografice in format PDF. 

Se va pune la dispozitia contractantului Ridicarile topografice existente in zona,in 
format DWG, contractantul trebuie sa dispuna de tehnica necesara (Software) care poate 
recunoaste atat informatii grafice ( spatiale ) cat si alfanumerice ( atribut ) 

 Se propune data de ...............................  pentru vizitarea amplasamentului. 

 

   DIRECTOR EXECUTIV DT,                                        DIRECTOR EXECUTIV DET, 
              IVAŞCU LIA                                                            ANTONEAC ADRIANA 
 
 
 
SEF SERVICIU INVESTITII CLADIRI,                                          ÎNTOCMIT, 
            POPESCU MIHAELA                                                  CIOȘAN MARIUS 
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