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CAIET DE SARCINI  

PRIVIND  

ACHIZIŢIE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE CIȘMELE STRADALE  

 

 CAP. I.  DATE GENERALE 
1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la efectuarea lucrărilor de reparații curente 
cișmele stradale (lucrări de reparații, menținere și întreținere cișmele stradale 

amplasate în municipiul Constanța).  
 

CAP. II.  OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

2.1. Achiziția lucrărilor se impune în scopul menținerii în stare de funcționare a 
cișmelelor stradale, pentru a asigura cetățenilor municipiului cât și turiștilor 

necesarul de apă potabilă. 
2.2. Reparațiile cișmelelor stradale amplasate în municipiul Constanța, se 
realizează în scopul conservării fondului existent, pe tot parcursul derulării 

contractului, în funcție de necesități/deficiențe constatate.  
 

CAP. III.  CANTITĂȚI DE LUCRĂRI 

3.1. Lucrările de reparații curente cișmele stradale , se vor realiza conform Listei de 
cantități din Anexa nr. 1. 
 

CAP. IV.  CONDIȚII TEHNICE  

4.1. Reparațiile cișmelelor stradale, nu necesită o tehnologie de execuție deosebită, 
dar se vor respecta normativele în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrări, 

precum şi prevederile referitoare la protecția mediului și a muncii.    
4.2. Cișmelele stradale se vor repara conform listei de cantități prevăzute în anexă, 
ținând cont de următoarea succesiune a acestora: 

- se va întrerupe local alimentarea cu apă și apoi cișmelele vor fi demontate, 
verificate, se vor bușona conductele de alimentare cu apă și se vor repara prin 

înlocuire piese defecte, ruginite, etc. sau se vor completa/înlocui piesele care 
lipsesc după cum urmează: robineți, flanșe, mufe, fitinguri, țevi, duze apă, nipluri, 
garnituri, etc.; 

- după realizarea operațiunii de demontare, verificare, bușonare se vor monta 
(repoziționa) și se vor efectua probe de etanșeitate și funcționare la terminarea 

lucrărilor; 
- se va curăța cu peria de sârmă rugina, se va îndepărta vopseaua veche și 
diversele depuneri apărute la elementele deteriorate, se vor grundui cu grund 

alchidic anticoroziv, se vor vopsi manual cu vopsea miniu de plumb și se va vopsi 
cu email alchidal tâmplăria metalică într-un strat; 

- înainte de operațiunea de curățare se vor realiza verificări la toate cișmelele 
stradale care constau în : verificare cămine de vizitare, tubulaturi, etanșeitate, 
robineți, grătare scurgere, prindere, etc. 
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- curățarea cișmelelor stradale se va face cu soluții anticalcar și detartrant pentru 

clătire și se vor întreține prin degajare grătare scurgere de frunze, nisip, pământ, 
impurități, etc.; 

- se vor monta apometre agreate de S.C. RAJA S.A., dacă este cazul; 
- se vor ridica cișmelele stradale din teren, în cazul în care apar situații neprevăzute 
(vandalizări sau alte situații, inclusiv condiții meteo nefavorabile, etc.) și se vor 

transporta la depozitul primăriei;  
- se vor înlocuii cișmelele stradale vandalizate; 

- în caz de avarii sau alte cauze neprevăzute, executantul are obligația să intervină 
în maxim 2 h de la solicitarea beneficiarului (se va opri alimentarea cu apă, se va 
constata deficiența și se va împrejmui locul cu bandă, până la remedierea 

deficienței); 
- se vor deconecta de la rețeaua de apă cișmelele stradale la începutul sezonului 

rece, se vor goli instalațiile de apă, se vor demonta duzele de apă, robineții 1/2″ și 
se vor monta dopuri zincate de 1/2″; 
- toate lucrările se vor executa conform normativelor în vigoare, în baza ordinelor 

de lucru emise de beneficiar cât și în funcție de disponibilitățile bugetare. 
4.3. Pentru repararea cișmelelor stradale, executantul va dispune de echipă/echipe 

mobile, având în dotare scule și unelte specifice (generator electric, compresor, 
aparat de sudură, flex, bormașină, rotopercutor, etc.). 

4.4. Pentru încărcarea, transportul și descărcarea cișmelelor stradale, executantul 
trebuie să dispună de autocamion/autocamioane și echipă/echipe de muncitori 
încărcători – descărcători. 

4.5. Molozul rezultat în urma săpăturilor, se va transporta și depozita la rampa de 
deșeuri inerte aflată la Poarta 9, cu respectarea obligațiilor executantului de a 

obține documentația necesară (autorizație tramă stradală, Aviz Acces Poarta 9). 
 

CAP.V.   PREZENTAREA OFERTELOR 

5.1. Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile 
legate de material /manopera /utilaj /transport/cheltuieli directe/ indirecte, taxe, 

impozite considerate obligații legale ale executantului, profitul exclusiv TVA.   
5.2. Oferta financiară va fi prezentată sub formă de deviz, conform listei de 
cantități din Anexa 1 atașată prezentului caiet de sarcini. 

5.3. Prețul de achiziție al lucrărilor este ferm. 
 

Notă: 
Operațiunile și cantitățile prevăzute, sunt estimative și pot varia ( pot fi mai mici 
sau mai mari), în funcție de necesități, fără a depăși valoarea totală a contractului, 

iar decontarea se va realiza în funcție de necesități/urgențe în baza ordinelor de 
lucru emise de către beneficiar, cât și în funcție de disponibilitățile bugetare. 
 

CAP.VI.  RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
6.1. Lucrările se vor realiza în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar în funcție 
de necesități/urgențe. 

6.2. Recepția cantitativă și calitativă se va consemna în procesele verbale de 
recepție parțiale și final. 
 

CAP. VII.  MODALITAŢI DE PLATĂ 
7.1. Decontarea lucrărilor se va face în baza ordinelor de lucru, a proceselor 

verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de executant. 
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7.2. Facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și 

înregistrării la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare. 
7.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile  în termen de 30 de zile  de 

la expirarea perioadei prevăzute la art. 7.2., acesta are obligația de a plăti ca 
penalități, 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 
7.4. Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în 

situațiile de plată și facturi și se obliga sa restituie sumele încasate necuvenit și 
foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor 

efectuate de organele abilitate (CFI, CFP, Curtea de Conturi). 
 

CAP. VIII. DURATA CONTRACTULUI 
8.1. Durata contractului este de 12 luni de la emiterea primului ordin de lucru.  
 

CAP. IX.  CUANTUMUL GARANȚIILOR 
9.1. Perioada de garanție a lucrărilor executate va fi de minim 6 luni de la data 

încheierii proceselor verbale de recepție. 
9.2. Garanția de bună execuție se constituie în proporție de 5% din valoarea 

contractată  fără TVA. 
9.3. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului. 

9.4. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele 
datorate pentru facturile parțiale. În acest caz, executantul are obligația de a 

deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității 
contractante. Suma inițială, care se va depune de către executant în contul de 

disponibil astfel deschis, este de minim 0,5% din prețul contractului fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmează să alimenteze acest cont de 

disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până 
la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. 
9.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție 

oricând pe parcursul contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de 
bună execuție, achizitorul are obligația de a comunica acest lucru executantului, 
precizând totodată obligația care nu a fost respectată. 

9.6. Garanția de bună execuție se va restitui, ca urmare a solicitării scrise a 
executantului, după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu s-a ridicat până la acea data 
pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a 
lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală. 
 

CAP. X. PENALITĂŢI 
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își 

îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce 
din plata rămasă din contract, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi. 
 

CAP. XI. CRITERIUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

PUBLICĂ 
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11.1. Atribuirea contractului de achiziție publică, se va face pe baza criteriului 

“prețul cel mai scăzut”, cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate 
cerințe minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta. 

                      
CAP. XII. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ŞI 

STINGEREA INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI 

12.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin 
reglementări referitoare la protecția muncii, PSI si protecția mediului, Normativele 

Europene specifice activităților din domeniu, Hotărârea Consiliului Local nr. 
189/2017, respectiv Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare 
care se execută pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, prin 

luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, 
dar și pentru protejarea personalului acestuia. 

12.2. Executantul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce 
trebuie respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția 
muncii, PSI și protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Inspecția pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv, Agenția pentru Protecția 
Mediului, ISCIR. 

 
CAP. XIII. PREVEDERI GENERALE 

13.1. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 
corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini și a 
tuturor prevederilor legale specifice activităților contractate. 
 
 

 

 
Director executiv, 

        Raluca GEORGESCU 

 

 

Director executiv adjunct, 
      Horia CONSTANTINESCU 

 

 
 

 
 
  Șef serviciu,                           Întocmit,                                                                

  Cristina ITOAFĂ       Insp. Carmen SAVU 
                    
    

 
                    

             
               
                          


