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CAIET DE SARCINI 

 

PRIVIND ACHIZIŢIA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE TEREN SINTETIC 
(ARTIFICIAL) DIN COMPLEXUL SPORTIV GHEORGHE HAGI 

 
 
CAP. 1      OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

 
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia lucrărilor de de reamenajare 

teren sintetic (artificial) din complexul sportiv Gheorghe Hagi. 
Terenul este amplasat în incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi situat pe 

strada Primaverii nr. 2-11. 

 
 

CAP. 2 BENEFICIARUL ACHIZITIEI:  
 

Primăria Municipiului Constanta 
B-dul Tomis nr. 51, Constanta 
 

 
CAP. 3 SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII 

 
Prezentul caiet de sarcini se va utiliza pentru executarea lucrărilor de 

reamenajare teren sintetic (artificial) din complexul sportiv Gheorghe Hagi. 

Lucrările de reamenajare necesare sunt urmatoarele:  
 

- Decoperatare gazon artificial existent 

- Reparatii planeitate substrat beton în functie de necesitate 

- Demontat  gard imprejmuire  existent 

- Montat gard imprejmuire 

- Montat proiectoare led pe stalpii existenți si instalatie electrică aferentă 

- Montat gazon sintetic  

- Montat 3 seturi porti de joc prevazute cu plase 

- Montat 2 banci de rezerva 

- Montat 2 tribune spectatori 
 

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executant. 

Executantul  este obligat să asigure organizarea execuţiei, necesarul de cadre 
calificate și mijloace tehnologice care să ducă la respectarea strictă a prevederilor 

caietului de sarcini. 
Beneficiarul este obligat să asigure controlul permanent al execuţiei lucrărilor 

și să intervină în cazul încălcării prevederilor caietului de sarcini, cu dispunerea  

măsurilor de remediere. 
Lucrările se vor face la nivel calitativ și tehnic corespunzător cerinţelor din 

caietul de sarcini.  



 

 
CAP. 4   DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR  
 

4.1 CONDIȚII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
 

4.1.1 Decopertare gazon artificial existent 
        
Evacuarea resturilor vor fi transportate de catre executant 

 
4.1.2. Reparatii planeitate substrat beton în functie de necesitate 

 
Se va turna un strat de beton acolo unde suprafata nu este plana astfel incat 

inainte de montarea gazonului articial suprafata totala a terenului va fi plana.  

 
4.1.3. Demontat  gard imprejmuire  existent 

 
Gardul de imprejmuire existent va fi demontat de executant si depozitat in 

locul indicat de beneficiar.  

 
4.1.4. Montat gard imprejmuire 

 
Gardul de imprejmuire va avea inaltimea de 5 m inaltime , respectiv 8 m în 

spatele portilor, intercalati cu stalpi de 2 m inaltime încastrați în fundații de beton.  
Teava rectangulara perimetrala la nivelul solului si la 2 m inaltime. 
Plasa de sarma impletita de la 0 m pana la 2 m inaltime. 

Plasa de porotectie de polietilena HDPE de culoare verde cu ochiuri de 13 cm, 
grosime fir  2,5mm/3,2 mm, de la 2 m inaltime pana la 5 m, respectiv 8 m inaltime. 

Gardul va fi prevăzut cu doua porti de acces, una de aproximativ 2 m si 
cealalaltă aproximativ 4 m. 
 

4.1.5  Montat proiectoare led pe stalpii existenți 
 

Se vor monta un numar de 16 proiectoare Led 1000w/ buc pe stalpii existenți 
pe locație. 

De asemenea instalația electrica necesara alimentarii proiectoarelor va fi 

inlocuită.  
 

4.1.6 Montat gazon sintetic  
 
Terenul de fotbal va avea dimensiunile 90/45 m si va fi prevazut  cu fir de 

inaltime 60 mm, forma firului va fi Poletilena Monofilament, iar densitatea firului va fi 

de 15000/ 6dTex, grosimea firului 380 microni, numar cusaturi/mp 13,5 , numar 
smocuri/mp 8505. 

Restul de suprafata a terenului 1968 mp va fi prevazut cu suprafata sintetica cu fir 
de 26 mm inaltime. 

Gazonul sintetic va fi de culoare verde iar marcajele de culoare alba, rezistent 

de la o temperatura de - 35° C pana la temperaturi de + 60° C.   
Suprafata de beton unde va fi montat gazonul articial va fi prevazută cu un 

strat de nisip cuartos uscat si granule de cauciuc SBR negre.   
Gazonul sintetic va fi realizat în conformitate cu normele U.E. agreat de FIFA si 

UEFA ca alternativă la gazonul natural. 

 
  

4.1.7. Montat 3 seturi porti de joc prevazute cu plase 
 

Terenul de joc va fi prevazut cu porti de joc astfel: 



 

 

- 1 buc. set porti de joc de culoare alba confectionat din aluminiu cu 
dimensiunile de 7,32/2,44 m prevazut cu plase, prindere cu soclu . 

- 1 buc. set porti de joc de culoare alba confectionat din aluminiu cu 
dimensiunile de 5/2 m prevazut cu plase, mobil . 

- 1 buc. set porti de joc de culoare alba confectionat din aluminiu cu 
dimensiunile de 3/2 m prevazut cu plase, mobil . 
 

 
4.1.8. Montat 2 banci de rezerva 

 
Banci de rezerve prevazute cu scaune din plastic pentru 6 persoane acoperita 

cu plexiglass. 

 
4.1.9. Montat 2 tribune spectatori 

 
Tribune spectatori pentru 50 persoane realizate din țeavă rectangulară vopsită 

în cămp electrostatic. Grdena este prevazută cu scaune din plastic de culoare 

albastra pe 3 randuri inaltime. Podeaua și treptele acoperite cu tabla striată de 
aluminiu. Sarcina maximă admisă este de 300 kg/mp. Dimensiuni  8,4,/1,87 m. 

 
CAP. 5 RECEPȚIA LUCRĂRILOR  

 

Executantul va lua măsuri pentru instructajul personalului care va executa 
lucrările de reamenajare teren sintetic (artificial). Va acorda echipamentul de 

protecţie necesar conform normelor și va asigura respectarea tuturor normelor de 
protecţia muncii. 

 

Pe timpul executării lucrărilor se vor verifica : 
 scriptic și vizual,  materialele ce urmează a fi folosite;  

 modul de fixare a elementelor constructive 
 modul de fixare a gardului de împrejmuire si a gazonului sintetic 
 

CAP. 6    TERMENUL DE FINALIZARE  A LUCRĂRILOR 
 

Executantul va finaliza lucrările care fac obiectul prezentului caiet de sarcini în 
termen de 90 de zile calendaristice de la primirii comenzii ferme transmisa de 

beneficiar cel târziu 15.12.2019. 
 

CAP. 8 GARANȚII 

 
Garantia lucrarilor de amenajare gard de împrejmuire si amenajare nocturna  

va fi de minim 2 ani. 
 Garantia produselor (porti fotbal, banci de rezerva, tribune spectatori) va fi de 
minim 3 ani. 

 Garanția gazonului va fi de minim 5 ani. 
 

 
CAP.   9  MODALITATEA DE PLATĂ 
 

                
Plata facturii se va face prin ordin de plată, pe baza facturii emise de către 

executant și semnarea de către ambele părţi, fără obiecţiuni, a procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor în termen de 15 zile calendaristice . 

Factura va fi însoţita de situaţia de plată, listele cu consumurile de resurse 

materiale, forţa de muncă, transport, utilaje. 



 

 
 
CAP.   10   MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI DE PREZENTARE A OFERTEI   

 
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta în ofertă: 
- oferta financiară, care va fi prezentată în preţuri unitare pentru fiecare categorie 
de consumuri (consumurile de materiale, manopera, utilaje şi consumurile privind 

transporturile)  şi la valoarea totală fără TVA. 
Oferta financiară va conţine extrasele pentru consumurile de materiale, 

manopera, utilaje şi consumurile privind transporturile . 
Valoarea totală va include toate cheltuielile legate de transport, 

aprovizionare, manipulare, instalare, cheltuieli indirecte, taxele, impozitele 

considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profitul, exclusiv TVA care va fi 
evidenţiat separat. 

Oferta va va fi insoțită de certificate de proveniență și declarații de 
conformitate pentru toate produsele ofertate cu excepția gardului de împrejmuire. 

Ofertanți vor prezenta o detaliere a lucrărilor necesare în vederea intretinerii 

gazonului sintetic. 
 

 
CAP.  11  MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ȘI 

STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
 

Executantul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conţin 

prevederi referitoare la protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului, specifice 
activităţilor în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea 

îndeplinirii obiectului contractului , precum şi de protejare a personalului propriu şi 
a beneficiarului. 

Executantul poate obţine informaţii privind reglementările obligatorii care 

trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecţia 
muncii, P.S.I. şi protecţia mediului de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia 

pentru Protecţia Mediului şi Inspectoratul pentru Prevenirea Incendiilor . 
 

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de securitate a muncii si 

P.S.I. prevăzute în: 
- Norme generale de protecţia muncii; 

- Norme specifice de protecţia muncii; 
- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor  

 

 
     Director Executiv,                                        Șef Serviciu,  
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