
CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE 

Obiectul:   

Elaborarea Planului General al Parcului Central Cărpineni  

din com. Carpineni, r-l Hincesti 

Autoritatea contractantă: Primăria Cărpineni  

Obiective:  Gestionarea şi valorificarea eficienta a Parcului Central din com.Carpineni, 

construcţia unui obectiv arhitectural  valoros în cadrul comunitaţii, crearea unui centru cultural şi 

de agreement pentru sateni, dar si pentru locuitorii satelor din regiune 

1. DATE GENERALE 

CERINŢE DE BAZĂ CONŢINUT 
1.1 Temei pentru proiectare  

1.2 Date despre teren 

 
Parc situat în zona centrală a com. 

Carpineni………… 

 
1.3 Destinaţia funcţională şi tipul 
construcţiei 

 

Parcul Central din com. Carpineni, unde 

vor fi incluse o gama variata de servicii 

distractive, culturale, sportive si 

educative pentru toate categoriile de 

virsta si sociale: copii, adolescent, 

familii tinere, persoane in etate si cu 

dezabilitati, persoane, care duc un mod 

de viata sportive s.a. Intrarea in parc si 

catre alte locatii este necesar sa permita 

accesul persoanelor cu dezabilitati. 

Obiective, incluse in proiect general: 

1. Teatru de vara 

2. Piste pentru biciclisti 

3. Trotuare de plimbare pentru familiile 

tinere care au copii 

4. Piste de alergat 

5. Locuri de plimbare pentru persoanele 

in etate 

6. Locatie, unde tinerii casatoriti, dar si 

altii doritorii sa faca poze, cu statui si 

figure vegetale 

7. In apropiere de trotuarul de plimbare 

pentru familiile care au copii mici sa fie 

amenajat un teren de joaca pentru copii 

si alte servicii distractive pentru ei, cum 

ar fi masinute, biciclete 

8. In apropiere de Liceul Teoretic 

“Stefan Holban” si gradinita 

“Andries”ne dorim sa existe un spatiu 

pentru a petrece ore de arta in aer liber 

9. Pe canalele existente vor fi infiintate 

servicii de plimbat cu barca, podulete 

peste canal, un havuz sau un teatru pe 



apa 

10. In centrul parcului va fi o cafenea 

eleganta, unde nu se vor consuma 

bauturi alcoolice si nu se vor vinde 

tigari.  

11. Piata centrala Agricola a 

com.Carpineni  

12. O locatie pentru casutele mesterilor 

populari si producatori autohtoni de 

miere, placinte s.a. 

13. Locuri de parcare 

14. Veceuri in apropierea statiei de 

epurare 

15. Complex sportiv multifunctional cu 

reabilitarea tribunelor  

16. Amenajarea aleei de la Casa de 

Cultura pina la magazinul Local cu 

gazon verde si sistem de irigare 

automata. 

17 Amenajarea spatiului din fata cladirii 

Primariei si a squarului din centrul 

localitatii 

1.4 Sursa de finanțare Sursele beneficiarului 
1.5 Gradul de complexitate a construcției Gradul III 

1.6 Faza proiectului Plan General 
 

2. CERINȚELE  DE BAZĂ FAȚĂ DE SOLUȚIILE DE PROIECT 

CERINŢE DE BAZĂ CONŢINUT 

2.1 Soluţii urbanistice 
Plan general, amenajarea teritoriului, spaţii 

verzi, organizarea reliefului, asigurarea cu căi 

de acces şi locuri de parcare. 

Utilizarea raţională a terenului, 

încadrarea construcţiei proiectate in 

cadrul construit existent  

Amenajarea peisagistică cu folosirea 

speciilor valoroase de arbori şi arbuşti 

Organizarea rațională a reliefului. 

Amenajarea căilor de acces pentru transport 

si pietoni, a locurilor de parcare auto. 

Asigurarea cailor de acces în toate zonele 

pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Caracteristicile generale ale construcţiei 

- Suprafaţa terenului - 

 

14 ha 

 

3. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI  DE PROIECT 

CERINŢE DE BAZĂ CONŢINUT 

3.1 Studii şi cercetări - Studiu topografic 
 

 



4. CERINȚELE  SUPLIMENTARE 

CERINŢE DE BAZĂ CONŢINUT 

4.1 Structura organizatorică a 

întreprinderii ofertante 

 

Întreprinderea ofertantă va prezenta 

structura organizatorică propusă 

pentru echipa de proiectare 

(organigrama şi descrierea rolurilor), 

 

- Manager de proiect 

- Arhitect-şef proiect 

- Inginer-şef proiect 

- Designer interior 

- Designer landşaft 

 

Lista specialiştilor nu este limitativa, 

ofertantul fiind liber sa adauge specialiștii 

pe care îi considera necesari pentru 

îndeplinirea optima a prevederilor 

caietului de sarcini. 

Selecta specialiştilor trebuie să fie bazate 

pe criterii de calificările profesionale(cu 

anexarea listei de proiecte similare 

îndeplinite+galerie foto ) şi experienţă de 

muncă (cel puţin 5 ani). 

Proiectantul are obligația de a face 

dovada ca este licenţiat în domeniul 

proiectării în construcţii. Aceasta 

conditie este eliminatorie. 

Autoritatea Contractantă işi rezervă dreptul 

de a verifica informaţiile furnizate de către 

ofertant și a solicita orice documente de la 

entitațile pentru care membrii echipei de 

proiectare au prestat servicii specifice, care 

să confirme informaţiile menţionate in CV 

4.2 Termeni de elaborare a 

documantaţiei de proiect 
Data demarării lucrărilor de 

proiectare este data semnării 

contractului de ambele părţi. 

Durata realizării a proiectului Plan 

General se prevede a fi de 2  luni,  

Termenul de valabilitate a contractului 

este până la recepţia finală a lucrărilor de 

proiectare a Planului General 

4.3 Condiţii de predare şi recepţie 

a documentaţiei tehnice 

Contractorul va preda documentatiile in 

5 exemplare tipărite şi 1 exemplar 

complet în format electronic. 

Documentatiile se vor receptiona in 

baza unui proces verbal de predare-

primire. 

Prestatorul va prezenta o declaratie 

prin care cedeaza în favoarea 



Autoritatii Contractante 

(beneficiarului) dreptul de autor 

asupra documentatiilor predate. 

 


