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NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII 
privind servicii de elaborare a unei studii geotehnice 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C 
Șomoșu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518 15+484” sectorul km 15+240-15+400 

 
 

I. INFORMAŢII GENERALE 
I.1. Denumirea obiectivului: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C 
Șomoșu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518 15+484” sectorul km 15+240-15+400 
I.2. Faza de proiectare: Studiu geotehnic; 
I.3. Amplasamentul lucrării: România, judeţul Harghita, DJ 134A, sector de referință 
km 15+240-15+400. 
I.4 Autoritatea contractantă: Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita 
I.5. Stadiul curent în sectorul de referinţă: 
Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea investiției a fost nevoit să recurgă la 
achiziționarea unei consultanțe/asistențe tehnice din partea proiectantului pentru 
sectorul de drum km 15+240 – 15+400. 
Însă din cauza prevederilor legale aflate în vigoare pentru finalizarea acestor lucrări 
de execuție Consiliul Județean Harghita a fost obligat să obține un nou Certificat de 
urbanism, să decurgă la elaborarea unui proiect tehnic și implicit la atribuirea 
contractului prin achiziție publică. 
Contractul de proiectare valabilă în prezent nu mai cuprinde elaborarea unei studii 
geotehnice și verificarea Af, necesară pentru obținerea Autorizației de construire. 
 
II. OBIECTIVE, REZULTATE AŞTEPTATE 
II.1 Elaborare Studiu Geotehnic: 
Studiul Geotehnic va reprezenta o analiză complexă/detaliată a condițiilor îndeplinite 
de teren și a capacității portante a acestuia de a susține în condiții de siguranță 
drumul județean, inclusiv foraje de mare adâncime dacă este cazul; 
Studiul Geotehnic va fi întocmit în conformitate cu NP 074/2014, normativ privind 
documentațiile geotehnice pentru construcții și SREN 1997-2: Eurocod 7, proiectarea 
geotehnică. 
Studiul Geotehnic va fi în mod obligatoriu semnată și stampilată de către un 
verificator tehnic atestat, cu domeniul de atestare Af Rezistenţa şi stabilitatea 
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terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ, având certificatul de 
atestare la zi. 
 
III. Cerinţe specifice 
Raportul va fi întocmit pentru acest obiectiv cu precizarea a prețului pentru 
lucrările necesar a fi executate în termen de 30 de zile de la eliberarea notei de 
comandă. 
Oferta financiară va cuprinde: 

Nr. crt. Denumire Valoare lei, fără TVA 

1. Studiul Geotehnic - Af  

 

       Pethő Zsuzsanna  Karácsony Csaba 
            șef serviciu consilier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 22.07.2022 
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