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CAIET   DE   SARCINI 
pentru achiziţia serviciului de asigurare  de personal calificat 

pentru intretinerea instalatiilor interioare la parcarea supraetajata în 
stațiunea Mamaia și funcționarea echipamentelor la pasarelele din 

 stațiunea Mamaia 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza 
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 

 
I. DATE GENERALE 

I.1 Denumirea achiziției 
 Achiziţia se refera la Serviciul de  asigurare de personal calificat, prin punerea 

la dispoziţie de personal calificat de către prestator. 

 Cod CPV 79620000-6  - servicii de asigurare de personal, inclusiv personal 

angajat temporar 

II. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Unitatea Administrativ -Teritorială: Municipiul reședință de județ Constanţa, 
Bd.Tomis nr.51 
 

III. FINANȚAREA INVESTIȚIEI 
Bugetul local 

IV. AMPLASAMENTUL 

Pentru obiectivele:  

1. ”Parcare supraetajată P+7E+T”, zona Albatros, stațiunea Mamaia; 

2. ”Pasarelă pietonală Iaht”, zona Sat Vacanță, stațiunea Mamaia; 

3. ”Pasarelă pietonală Val Retro”, zona hotel Rex, stațiunea Mamaia. 

V. SCOPUL ACHIZIȚIEI 

Asigurarea de personal calificat pentru administrarea și întreținerea obiectivelor 

aflate în proprietatea  unității administrativ-teritoriale Municipiul  reședință de județ 

Constanța, precum și a instalațiilor din dotare. 

 



Pe parcursul derulării acordului cadru, se solicită următorul personal calificat: 

Personal calificat Obiectiv Cantitate 

administrator Parcare supraetajată P+7E+T 1 

instalator sanitarist Parcare supraetajată P+7E+T 1 

electrician Parcare supraetajată P+7E+T 1 

liftier Pasarela pietonală Iaht 3 

liftier Pasarelă pietonală Val retro 3 

 

VI. Obiectul achiziției 

Îndeplinirea serviciului va consta în asigurarea de personal calificat pentru  

planificarea, organizarea și coordonarea activităților de întreținere ale obiectivelor 

aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Constanța, precum 

și ale instalațiilor și utilajelor cu care acestea sunt dotate și asigurarea funcționării 

echipamentelor în parametrii optimi, după cum urmează: 

- 1 administrator, 1 electrician și 1 instalator sanitarist pentru obiectivul ”Parcare 

supraetajată P+7E+T”, zona Albatros, stațiunea Mamaia; 

- 6 liftieri;  câte 3 liftieri pentru fiecare din obiectivele: ”Pasarelă pietonală Iaht”, 

zona Sat Vacanță, stațiunea Mamaia și ”Pasarelă pietonală Val Retro”, zona hotel 

Rex, stațiunea Mamaia. 

 

VII. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACHIZIȚIEI 

Asigurarea de personal calificat necesar pentru administrarea și întreținerea 

obiectivelor aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul 

Constanța, ale instalațiilor și utilajelor cu care acestea sunt dotate și asigurarea 

funcționării echipamentelor în parametrii optimi, precum și în calitate de însoțitori ai 

persoanelor cu handicap pe timpul traversării pasarelelor pietonale. 

Pentru obiectivele din stațiunea Mamaia, în vedere pregătirii și asigurării funcționării 

acestora și a echipamentelor din dotare – lifturi și platforme ridicătoare pentru 

persoanele cu dizabilități, pe perioada sezonului estival necesarul de personal este 

următorul: 

- un administrator  care să planifice, să organizeze și să coordoneze lucrările de 

întreținere pentru ”Parcare supraetajată P+7E+T” - zona Albatros , 1 electrician și 1 

instalator sanitarist care să execute lucrările de reparații și întreținere a instalațiilor 

sanitare, precum și a instalațiilor de utilizare a energiei electrice de joasă tensiune 

în parcarea supraetajată; 

- 6 liftieri care să asigure funcționarea platformelor ridicătoare pentru persoanele cu 

handicap cu care sunt dotate cele două pasarele și însoțirea persoanelor cu 

handicap pentru traversarea pasarelei. 

Serviciul  de asigurare  de personal se realizează prin punerea la dispoziţie a 

personalului calificat de către prestator. 

Prestatorul are obligația să asigure, pe perioada derulării contractului, fără 

întrerupere, prestarea serviciului cu personalul pus la dispoziție. 

 

 



VIII. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Obiectivele deținute de unitatea administrativ-teritorială Municipiul reședință de 

județ Constanța în stațiunea Mamaia ”Parcare supraetajată P+7E+T”, zona Albatros,  

”Pasarelă pietonală Iaht” și ”Pasarelă pietonală Val Retro”, pe perioada 

extrasezonului estival,  se află în conservare. 

 

IX. OBLIGATIILE PRESTATORULUI ȘI BENEFICIARULUI 
 
Obligațiile prestatorului : 

• se obligă să desemneze o persoană care va menține legătura cu 

reprezentantul beneficiarului; 
• se obligă să pună la dispoziția beneficiarului, în cadrul unui program de 8 ore  

pe zi,  personalul calificat după cum urmează: 
- 1 administrator, în cadrul unui program  de 8 ore pe zi, de luni până vineri  

pentru ”Parcare supraetajată P+7E+T”, zona Albatros, ; 
- 1 electrician, care să asigure  funcționarea instalațiilor electrice în cadrul 
unui program de 8 ore pe zi, de luni până vineri, pentru ”Parcare 

supraetajată P+7E+T”, zona Albatros; 
- 1 instalator sanitarist, care să asigure funcționarea instalațiilor sanitare în 

dadrul unui program de 8 ore pe zi, de luni până vineri, pentru ”Parcare 
supraetajată P+7E+T”, zona Albatros; 
- 6 liftieri, care să asigure zilnic, de luni până duminică, pe perioada 

contractului,  funcționarea echipamentelor (platforme ridicătoare pentru 
persoanele cu handicap) și însoțirea persoanelor cu dizabilități - în ture de 8 

ore pe zi corespunzătoare intervalului orar 6,00-22,00 -  pentru obiectivele  
”Pasarelă pietonală Iaht” și ”Pasarelă pietonală Val Retro” ; 

• să asigure serviciul permanent  pe perioada contractului, conform 

programului menționat mai sus; 
• prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce 

beneficiarului din vina sa exclusivă; 
• prestatorul răspunde de eventualele nerespectări ale obligațiilor stabilite prin 

contract de către angajații săi; 
• instructajul privind securitatea și sănătatea în muncă, precum si PSI va fi 

efectuat de prestator pentru personalul calificat pus la dispoziție; 
• să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru 

respectarea strictă a prevederilor caietului de sarcini; 
• să răspundă de calitatea serviciului prestat; 
• să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul 

prezentei achiziții  și regulamentul intern de funcționare al beneficiarului. 
 

 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

• să desemneze persoanele cu drept de control și verificare  asupra modului de 
îndeplinire a serviciului de către prestator; 

• să deconteze facturile pe baza situației de plată și a procesului-verbal  de    
prestare a serviciului. 
 

 

X. CERINȚE PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII 

PROFESIONALE ȘI CAPACITATEA PROFESIONALĂ:  

(DACĂ NU SE APLICĂ SE VA MENȚIONA – N/A) 

Asigurarea de personal calificat, pentru o perioadă de 7 luni, după cum urmează: 
-  1  administrator, cu experienţă profesională  de cel puţin 3 ani, cu reputaţie 
ireproşabilă, fără antecedente penale, priceput în conducerea activității de 

întreținere imobile; 



- 1 electrician pentru instalațiile electrice de joasă tensiune; 
- 1 instalator sanitarist pentru instalațiile sanitare; 
- 6 liftieri. 

 

XI. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii 
(conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016): (dacă nu se aplică se va 

menționa – N/A) 
 

XI 1. Administrator imobil 
- planifică, organizează și coordonează activitățile de întreținere din cadrul 
obiectivului  ”Parcare supraetajată P+7E+T”; 
- trebuie să-și însușească recomandările legislative atât din procesele verbale de 

recepție la terminarea lucrărilor (capitolul C din Cartea tehnică), cât și instrucțiunile 
de exploatare a obiectivului (capitolul D din  Cartea tehnică); 
- își însușește prescripțiile de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării, 
manualele de utilizare a instalațiilor și utilajelor, seriile instalațiilor și utilajelor din 
capitolul D din Cartea tehnică; 
- își însușește Cartea tehnică a instalațiilor, pusă la dispoziție de către beneficiar, și 
va respecta cu strictețe prevederile Cărții tehnice cu privire la exploatarea 

instalațiilor; 
-  planifică și coordonează activitățile administrative; 
- asigură buna funcționare a instalațiilor și utilităților clădirii; 
- supraveghează și controlează personalul de intervenție din parcare; 
- execută inspecții periodice ale instalațiilor de joasă tensiune; 
- face necesarul de materiale de bază, solicitând să fie aprovizionat din timp cu tot 
ce este necesar intervenției; 
- stabilește necesitatea reparației, în funcție de starea tehnică a instalației electrice; 
- verifică periodic integritatea izolațiilor; 
- cunoaște și respectă cu strictețe prevederile Legii securității și sănătății în muncă, 

precum și a instrucțiunilor proprii pentru securitate și  sănătate în muncă sferente 
postului ocupat; 
- cunoaște și aplică prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor 

generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență ( prevenirii 
și stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile); 
- păstrează în permanență legătura și va informa personalul PMC despre orice 
defecțiune apărută în funcționarea  obiectivului conform destinației acestuia; 
- colaborează cu personalul de pază al obiectivului și cu personalul de curățenie; 
- execută orice alte dispoziții date de superioarul ierarhic direct sau de 
supraordonații acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt, în limitele 

respectării temeiului legal. 

 
XI 2. Electrician  
- se informează permanent și își însușește parametrii și normele tehnice de 
realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametrii funcționali ai 

utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de 
bază folosite; 
- execută inspecții periodice și revizii tehnice ale instalațiilor de joasă tensiune; 
- verifică periodic integritatea izolațiilor; 
- face necesarul de materiale, solicitând să fie aprovizionat din timp cu tot ce este 

necesar pentru buna funcționare a instalațiilor; 
- stabilește necesitatea reparației, în funcție de starea tehnică a instalației electrice 

și execută reparații curente ce presupun demontarea și recondiționarea izolațiilor 
deteriorate; 
- efectuează lucrări de complexitate medie de întreținere, reparații și înlocuire piese 

la instalații, conform instrucțiunilor de exploatare aferente instalațiilor și utilajelor, 
prevăzute în Cartea tehnică; 



- execută alte lucrări specifice meseriei pentru care este calificat; 
- cunoaște și respectă cu strictețe prevederile Legii securității și sănătății în muncă, 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securității și sănătății în 
muncă, precum și a instrucțiunilor proprii pentru securitate și sănătate în muncă; 
- cunoaște și aplică prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor 
generale privind  instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor 

și instruirea în domeniul protecției civile, precum și ale celorlalte acte normative în 
domeniul PSI și situațiilor de urgență; 
 

XI 3. Instalator sanitarist 
- remediază defecțiunile apărute la instalațiile sanitare de apă și prestează serviciul 

de reparație și întreținere a instalațiilor de canalizare; 
- stabilește necesarul de materiale în funcție de complexitatea lucrării; 
- întocmește listele de materiale necesare: piese de schimb, aparatură, materiale 

auxiliare, etc.; 
- se asigură că aprovizionarea cu materiale se face în timp util astfel încât lipsa lor 

să nu producă disfuncționalități; 
- materialele primite sunt verificate cu atenție, eventualele deficiențe de calitate 
sau neconformități fiind identificate cu promptitudine și sesizate; 
- materialele, piesele, subansamblele și obiectele sanitare sunt depozitate cu grijă 
lângă locul de montaj, evitându-se deteriorarea acestora; 
- verifică rețelele de canalizare interioară și execută operația de întreținere a 
tuburilor, coturilor, etc.; 
- verifică obiectele sanitare, robinetele, baterii amestecătoare, ventile de scurgere, 

sifoane, etc.; 
- cunoaște și respectă prevederile legale în vigoare cu privire la securitatea și 

sănătatea în muncă aferente postului ocupat; 
- cunoaște și aplică prevederile ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor 

generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și 
ale celorlalte acte normative în domeniul PSI și situațiilor de urgență; 
- măsurile de securitatea și sănătatea muncii și PSI sunt identificate și aplicate în 

concordanță cu lucrările prevăzute; 
- execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații 

acestuia. 
 

XI 4. Liftieri pasarele 
- respectă regulile privind exploatarea echipamentelor din dotare, conform Cărții 

tehnice a echipamentelor; 
- asigură transportul și însoțirea persoanelor cu dizabilități în timpul urcării și 

coborârii platformelor montate pe pasarelele din stațiunea Mamaia; 
- răspunde cu operativitate la solicitări; 
- răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 
- răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 
defecțiune în funcționarea echipamentului (platformelor) cu care își desfășoară 

activitatea; 
- răspunde de exploatarea corespunzătoare a aparaturii din dotarea locului de 
muncă; 
- îl informează pe superiorul ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depășesc 
competența personală de rezolvare ; 
- respectă toate procedurile și instrucțiunile de lucru în activitatea pe care o 
desfășoară; 
- respectă prevederile legale privind standardele de asigurare a calității în 

activitatea depusă. 
 

XII Transferul drepturilor de proprietate intelectuală (dacă nu se aplică se va 
menționa – N/A) 

 



 

 

 

XIII Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social 
şi cel al relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării 
contractului de achiziţie publică (dacă nu se aplică se va menționa – N/A) 

 
Prestatorul va lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice 
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele de 
lucru. 
Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conţin prevederi 
referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, PSI si protecţia mediului, specifice 

activităţilor în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun in vederea 
îndeplinirii obiectului contractului, precum şi de protejare a personalului propriu. 

- Legea nr.35/2003, Codul muncii ; 
 - Ordonanța de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului; 
 - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
 - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă; 
 - H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă; 
 - Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. 
 
XIV Instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate 

privind reglementările în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă 
care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie 

publică (dacă nu se aplică se va menționa – N/A) 
Prestatorul poate obţine informaţii privind reglementările obligatorii care trebuie 
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la securitatea și 

sănătatea în muncă, PSI si protecţia mediului de la Inspectoratul teritorial de 
muncă, Inspecţia pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenţia pentru protecţia 

mediului.  
 

XV Modalităţi de plată: 
Plata se va face potrivit numărului real de ore lucrătoare din luna respectivă, pe 
baza facturii emise de prestator însoţită de situaţia de plată și de procesul verbal de 

recepţie pentru prestarea serviciului în termen de maxim 15 zile de la înregistrarea 
la sediul beneficiarului și acceptarea facturii de către  beneficiar.  

 
XVI Verificări, recepţii, garanţii, condiţii financiare: 
 

XVI.1 Verificarea 
Îndeplinirea serviciului se va verifica de către beneficiar ori de câte ori va considera 

necesar, prin persoana desemnată în acest scop. 
 
XVI.2 Recepția serviciilor prestate 
Serviciul prestat se consemnează de către beneficiar într-un proces verbal de 
recepție pentru prestarea serviciului,  ce se va întocmi lunar și va fi semnat fără 

obiecțiuni de către ambele părţi.  
 
XVI.3 Garanția de bună execuție 

 
Condiţii de garanţie:   
- garanția de bună execuție este de 5 % din valoarea fără TVA a contractului de 
servicii și reprezintă garanția furnizată de către prestator în scopul asigurării 



achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa și în perioada convenita a 

contractului. 
- garanția de bună execuție se va constitui prin reţineri succesive din plata cuvenită 
pentru facturile acceptate de beneficiar; 
- prestatorul are obligația de a deschide un cont de garanție de bună execuție la 
dispoziția autorității contractante și suma inițială care se depune în contul astfel 

deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului.  
- garanția se va vira în contul deschis de prestator la unitatea Trezoreriei Statului 
din cadrul organului fiscal competent 
 
 Restituirea garanției se va efectua astfel: 
- garanția de buna execuție se va restitui în termen de 14 zile de la data finalizării 
contractului, la solicitarea prestatorului, dacă beneficiarul nu emite pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie. 
 
Oferta financiară se va prezenta astfel: 
La întocmirea ofertei se va ține cont de calificarea și calitatea personalului pus la 
dispoziție – administrator,  electrician, instalator sanitarist și liftier și de numărul 
maxim de ore lucrătoare pentru perioada prestării serviciului.  
Oferta se va prezenta în prețuri unitare în lei/ora fără TVA și valoarea totală în lei 
fără TVA. 
Oferta va fi însoțită de  devize și de detalierea tuturor cheltuielilor care conduc la 
prețul unitar exprimat în lei/ora. 
Orice alte cheltuieli considerate de ofertant a fi necesare pentru îndeplinirea în cele 

mai bune condiții a contractului.   
Numărul maxim de ore/lună va fi calculat în funcție de numărul de zile lucrătoare 

din luna respectivă, respectându-se programul de lucru al beneficiarului de 8 ore/zi.                             
 

XVII Durata: 
Durata serviciului de asigurare de personal calificat va fi pe o perioadă de 7 luni, de 
la data încheierii contractului. 
 
 

Director Executiv,                                   Director Executiv adj.                 

 Eugen Căruntu               Cristina  Dragomir 

        Șef Serviciu,  

             Alexandru Mircea Țăranu 

                                                              Inspector, 

                                                     Doinița Enache 
 


