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ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANTA                                                                                                                      
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                    
DIRECȚIA LOGISTICĂ 
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  

Nr. 235539/24.11.2021 

 
 

 CĂTRE,                                   
OPERATORII ECONOMICI  

INTERESAŢI DE 
 

Achizitia directa - „Achiziţia lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din 

beton, din municipiul Constanța ” 
 

 Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic cu 

privire la achizitia directa „Achiziţia lucrărilor - vopsit stâlpi de iluminat public din 
beton, din municipiul Constanța ” vă comunicăm următoarele: 

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  
 
Clarificare 1: 

- având în vedere că pe stâlpii de iluminat public din beton se află montate elemente 
de semnalizare rutieră, coliere susținere cabluri și alte elemente care trebuie 

demontate înaintea vopsirii și remontate apoi, vă rugăm să ne precizați dacă aceste 
operațiuni au fost luate în considerare din punct de vedere financiar și al timpului de 

Execuție. 
Răspuns: 
Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră, vă detaliem următoarele: 

- demontarea/montarea semnelor de circulație rutieră intră în atribuțiile Primăriei 
municipiului Constanța. 

 
Clarificare 2: 
- vă rugăm să precizați suprafața în mp ce urmează a fi vopsită. 

Răspuns: 
Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră vă detaliem următoarele: 

- în data de 19.11.2021, a fost postat în SEAP, un răspuns la o clarifcare similară cu 
a dumneavoastră, respectiv, înălțimea unui stâlp de iluminat  este de H = 10,00 ML,  
suprafața vopsită a unui stâlp de iluminat, de la bază spre vârf va fi H = 4,00 ML. 

Precizăm că  suprafața totală de vopsire pentru un stâlp de iluminat public de beton 
este de 3,14 MP. 

 
Clarificare 3: 
- vopseaua ciment – perclorvinil nu poate fi aplicată în condiții de ploaie sau 

umezeală excesivă conform specificațiilor producătorilor. Urmare a celor solictate mai 
sus vă rugăm să modificați termenul de execuție precizat în caietul de sarcini luând 

în considerare timpul nefavorabil și sărbătorile legale. 
Răspuns: 
Ca răspuns la clarificarea dumneavoastră vă detaliem următoarele: 

- conform cap. 9, pct 9.2, din caietul de sarcini, termenul de execuție a lucrărilor de 
vopsit stâlpi de iluminat public din beton, din municipiul Constanța, este de 30 de zile 
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de la data prevăzută în Ordinul de începere.  Menționăm că la emiterea Ordinului de 
începere a lucrărilor se va ține cont de condițiile meteo și de sărbatorile legale.  
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