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CAIET  DE  SARCINI 

 
PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR  DE REPARAŢII CURENTE ȘI 

IGIENIZARE LA  ADĂPOSTURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ DIN MUNICIPIUL 

CONSTANȚA 
 

 
 CAP. I. DATE GENERALE 

 

1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziția lucrărilor de reparaţii curente și 

igienizare la 6(șase) adăposturi publice de protecție civilă situate în municipiul 

Constanţa. 

 

 1.2. Necesitatea şi oportunitatea achiziţiei 

 

        Având în vedere Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată şi 

faptul că  adăposturile publice se află întru-un grad avansat de deteriorare iar pereţii 

prezintă infiltraţii ce pot pune în pericol structura de rezistenţă, este necesară 

achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la adăposturile de protecție civilă 

situate în municipiul Constanţa. 

  

 CAP. II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI   

 

2.1. Achiziţie lucrări de reparaţii curente şi  igenizare la adăposturile de protecţie 

civilă din municipiul Constanţa. 

     Cod CPV: 45453000 - potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 

noiembrie 2007. 

 

 

    CAP. III. CANTITATI, CONDIȚII TEHNICE SI DE CALITATE  
 

                        Lucrările de reparații curente și igienizare se vor realiza la 6(șase) adăposturi 

publice  de  protecţie civilă din municipiul Constanța, după cum urmează: 

 

          - adăpost situat în municipiul Constanța, b-dul Tomis, bloc TS14, sc. B; 

          - adăpost situat în municipiul Constanța, str. Egretei, bloc AV22, sc. A; 

          - adăpost situat în municipiul Constanța, str. Egretei, bloc AV 22, sc. B; 

   - adăpost situat în municipiul Constanța, str. Arcului, bloc A9, sc. A; 

   - adăpost situat în municipiul Constanța, str. Arcului, bloc A9, sc. B; 

   - adăpost situat în municipiul Constanța, str. Arcului, bloc A8, sc. B; 
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Lucrările de reparații curente se vor încadra în articole de norme de deviz 

pentru fiecare categorie de lucrări pentru fiecare adăpost în parte, conform 

Ordin nr. 1568/15.10.2002. 

 Devizele se întocmesc pe categorii de lucrări utilizându-se indicatoarele de 

norme de deviz recunoscute de organismele cu atribuții în domeniu sau 

propriile consumuri de resurse corespunzătoare tehnologiilor de execuție ale 

unităților de construcții, cu condiția respectării cerințelor  prevăzute în 

prezentul caiet de sarcini și în concordanță cu actele normative și 

reglementările în vigoare. 

 Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 și indicatoarele de 

norme de deviz seria 1981 revizuite și completate după 1998 pot fi folosite 

orientativ de către ofertanți în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a 

lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de 

materiale, manoperă și utilaje.  

Listele de cantități pentru lucrările de reparații se vor întocmi pentru 

fiecare adăpost în parte, conform planurilor releveu anexate 

prezentului caiet de sarcini, după cum urmează: 

1. Adăpost protecție civilă, b-dul Tomis, bloc TS14, sc. B; 

(conform planului releveu anexat)  

              -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

                     tavane, amorsă) 

   - zugraveli interioare cu var  

- revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice 

- reparaţii/înlocuire uși etanșare intrare/ieșire adăpost 

- reparat/înlocuit uși  lemn grupuri sanitare = 4 buc; 

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întrerupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 

- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 
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- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții) pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit și montat lavoare grupuri sanitare= 4 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 4 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 4 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 4 buc; 

- reparații sistem filtroventilație - schimbat filtrele ; 

           -    înlocuire filtre praf  

           -    supape suprapresiune 

           -    înlocuire motor filtroventilație 

           -   filtru FPA 100 

           -    micromanometru diferențial (demontare, curățare de praf și rugină 

                   și ungerea cu ulei a plăcilor metalice) 

- tubulatura din tablă galvanizată (vopsirea îmbinărilor metalice) 

- vopsit instalația de filtroventilație; 

           -   lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

           -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

               identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

           -   refacerea scurgerii și montarea de supape de sens (unde este cazul). 

 

 

 

 

        2. Adăpost protecție civilă, str. Egretei, bloc AV22, sc. A 

           (conform planului releveu anexat ) 

 

                -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

                     tavane, amorsă) 

  -    zugraveli interioare var 

           -   revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice 

- reparaţii/înlocuire uși etanșare intrare/ieșire adăpost 

- reparat/înlocuit uși  lemn grupuri sanitare = 4 buc; 

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj ( corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 
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- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 

- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții)pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit și montat lavoare grupuri sanitare= 4 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 4 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 4 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 4 buc; 

- reparații sistem filtroventilație- înlocuit motor; 

           -    înlocuire filtre praf  

           -    supape suprapresiune 

           -    înlocuire motor filtroventilație 

           -    filtru FPA 100 

           -    micromanometru diferențial (demontare, curățare de praf și rugină 

                   și ungerea cu ulei a plăcilor metalice) 

- tubulatura din tablă galvanizată (vopsirea îmbinărilor metalice) 

- vopsit instalația de filtroventilație; 

           -   lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

 

           -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

               identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

 

          3.  Adăpost protecție civilă, str. Egretei, bloc AV22, sc. B 

               (conform planului releveu anexat) 

 

           -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

               tavane, amorsă) 

  -    zugraveli interioare cu var 

           -    revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice 

- reparaţii uși etanșare intrare/ieșire adăpost 

- reparat/înlocuire uși  lemn grupuri sanitare = 4 buc; 

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 
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- montaj ( corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 

- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 

- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții) pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit și montat lavoare grupuri sanitare= 4 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 4 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 4 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 4 buc; 

- reparații sistem filtroventilație- înlocuit motor; 

           -    înlocuire filtre praf  

           -    supape suprapresiune 

          -    înlocuire motor filtroventilație 

          -    filtru FPA 100 

          -    micromanometru diferențial (demontare, curățare de praf și rugină 

                   și ungerea cu ulei a plăcilor metalice) 

          -   tubulatura din tablă galvanizată (vopsirea îmbinărilor metalice) 

          -  vopsit instalația de filtroventilație; 

          -  lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

         -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

             identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

         -   refacerea scurgerii și montarea de supape de sens (unde este cazul). 

 

   4.  Adăpost protecție civilă, str. Arcului, bloc A9, sc. A 

           (conform planului releveu anexat)   

 

           -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

                tavane, amorsă) 

- zugraveli interioare cu var 

- revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice; 

- reparaţii uși etanșare intrare/ieșire adăpost 
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- reparații/înlocuire uși  lemn grupuri sanitare =3 buc  

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

-  demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj ( corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 

- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 

- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții) pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit și montat lavoare grupuri sanitare= 3 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 3 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 3 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 3 buc; 

           -   lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

           -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

                  identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

           -  refacerea scurgerii și montarea de supape de sens (unde este cazul). 

 

5.  Adăpost protecție civilă, str. Arcului, bloc A9, sc. B 

      ( conform planului releveu  anexat)  

 

             -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

                 tavane, amorsă) ; 

   -    zugraveli interioare cu var; 

            -    revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice; 

- reparaţii/înlocuire uși etanșare intrare/ieșire adăpost 

- reparații/înlocuire uși  lemn grupuri sanitare =3 buc  

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj ( corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 
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- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 

- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții) pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit și montat lavoare grupuri sanitare= 3 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 3 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 3 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 3 buc; 

           -   lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

           -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

                  identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

           -  refacerea scurgerii și montarea de supape de sens (unde este cazul). 

 

6.  Adăpost protecție civilă, str. Arcului, bloc A8, sc. B; 

      (conform planului releveu anexat)   

 

            -   reparaţii la  pereți (curățare, reparații crăpături la pereți și  

                     tavane, amorsă) ; 

-  zugraveli interioare cu var; 

-  revopsirea/înlocuirea tâmplăriei metalice; 

- reparaţii/înlocuire uși etanșare intrare/ieșire adăpost 

- reparații/înlocuire uși  lemn grupuri sanitare =3 buc  

- reparații tencuieli în jurul tocurilor 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul 

- montat luminoblocuri 

- înlocuit și montat corpuri iluminat 

- revizuirea instalației  electrice și a tabloului electric; 

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 
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- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții)pentru lavoare, 

baterii, vas closet, etajere console, oglinzi) 

- înlocuit lavoare grupuri sanitare= 3 buc; 

- înlocuit oglinzi grupuri sanitare = 3 buc; 

- înlocuit și montat WC-uri cu tălpi = 3 buc; 

- înlocuit și montat rezervor WC = 3 buc; 

           -   lucrări de evacuare și transport al molozului din adăpost; 

           -   evacuare apei din subsol cu electropompa portabilă  și  

                  identificarea sursei de inundare a adăpostului (unde este cazul); 

           -  refacerea scurgerii și montarea de supape de sens (unde este cazul). 

 

       

     CERINȚE 

 

Lucrările se vor realiza cu respectarea normativelor în vigoare. Molozul scos din 

adăpost se va pune în saci şi va fi transportat la groapa de gunoi de către executant 

în ziua in care a fost scos. 

 

 Apa va fi evacuată pe un perimetru stabilit împreuna cu administatorul blocului pe 

cât posibil în instalația de canalizare a oraşului. 

 

 

 

Lucrări de reparații la instalația sanitară  

- demontare sifoane de pardoseală, lavoare, baterii, robineți, vas closet, 

etajere console, oglinzi) 

- montaj brățări de fixare 

- înlocuire și montaj piese de legătură (coturi, reducții) lavoare, baterii, WC 

cu tălpi (turcești), etajere console, oglinzi etc. 

 

  Lucrări de reparații instalație electrică 

- demontare (corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare) 

- montaj ( corpuri de iluminat, întrerupătoare/comutatoare, elemente de 

protecție, luminoblocuri, întreupător tip pentru ventilatoare) 

- reconfigurare trasee instalații electrice -dacă este cazul. 

 

   Lucrări de reparații instalația de filtroventilare 
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            -  înlocuire filtre praf  

            -  supape suprapresiune 

            -  înlocuire motor filtroventilație 

            -   filtru FPA 100 

            -  micromanometru diferențial (demontare, curățare de praf și rugină 

                   și ungerea cu ulei a plăcilor metalice) 

- tubulatura din tablă galvanizată (vopsirea îmbinărilor metalice) 

- vopsit instalația de filtroventilație; 

 

        CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

 4.1. Începerea executării lucrărilor se va realiza în cel mult 3 (trei) zile de la 

primirea contractului de lucrări, iar derularea acestora se va face pe o perioada de 

maximum 3(trei) luni de la data semnării și înregistrării contractului pentru cele 

6(sașe) adăposturi din municipiul Constanța. 

 

 CAP. V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

 

 

 5.1. Recepţia lucrărilor se va face de  către comisia special constituită de către 

autoritatea contractantă, pe baza procesului - verbal de recepție imediat dupa 

terminarea lucrărilor în prezenta executantului. 

 

      Lucrările care nu corespund vor fi remediate fără plata suplimentară de  

către executant în termen de 3(trei) zile de la data comunicării.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
CAP. VI. PREZENTAREA OFERTELOR  

 

 6.1. Oferta financiară va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea 

tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări. 

 

6.2. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 

taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de 

lucrări, cu respectarea următoarei structuri: 
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Nr.crt Adăpost nr. 

/ adresă 

Operațiune 

cf. Caiet 

de sarcini 

 

Cantitate Preț 

unitar 

fără 

TVA 

Total 

fără 

TVA 

Total 

cu 

TVA 

1 1 – B-dul 

Tomis, 

bl.TS14,sc.B 

     

2 2-Str.Egretei 

bl.AV.22,sc.A 

     

3 3-Str.Egretei 

bl.AV.22,sc.B 

     

4 4-

Str.Arcului, 

bl.A9,sc.A 

     

5 5- 

Str.Arcului, 

bl.A9,sc.B 

     

6 6- 

Str.Arcului, 

bl.A8,sc.B 

     

Total general fără TVA 

A1+A2+A3+A4+A5+A6 

      

 

6.3. Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile 

legate de material /manopera /utilaj /transport /aprovizionare/ manipulare 

/montare/cheltuieli directe/ indirecte,taxe, impozite considerate obligații 

legale ale executantului, profitul exclusiv TVA. 

 

   6.4. Ofertanții au posibilitatea vizionării adăposturilor de protecție civilă în 

vederea întocmirii ofertei, în prezența unui reprezentant desemnat din 

cadrul serviciului Protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de 

urgență, cu următoarea mențiune: listele de cantități și devizele pe categorii 

de lucrări se vor întocmi pentru fiecare adăpost în parte. 
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 În acest sens ofertanții pot contacta Direcția tehnic administrativ-Serviciul  protecție 

civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență la numarul de telefon 

0241/488162. 

 

 

 

CAP. VII. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
 

 

 7.1. Decontarea lucrarilor se va face pe baza  proceselor verbale de recepție, a 

situațiilor de plată și a facturilor emise de executant. 

 

 7.2. Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrarilor, se va realiza din contul 

nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în termen de 15 zile 

de la data acceptării și înregistrării lor, la sediul beneficiarului, în funcție de 

disponibilitățile bugetare. 

 

 7.3. Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în 

situațiile de plată și facturi și se obligă să 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. GARANȚII 

 
8.1. Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5% din prețul contractului fără 

T.V.A și reprezintă garanția furnizată de către executant în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 

contractului. 

 

8.2. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnării contractului de achiziție publică. 

 8.3. Garanția de bună execuție  se va constitui prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturile parțiale.  

8.4. În acest caz Executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont 
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disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială, care se va 

depune de către Executant în contul disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai 

mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA. 

 

8.5.  Diferența de 4,5% din garanția de bună execuție se va reține de către Achizitor 

din plata cuvenită  fiecărei facturi. 

Garanția se va vira în contul deschis de Executant la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent.  

 

  8.6. Restituirea garanției de bună execuție se va face după cum urmează:  

    a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții 

asupra ei, iar riscul de 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, aprobat de Beneficiar. 

În toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a   

Executantului. 

 

8.7. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în 

limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție . 

 

Beneficiarul are obligația de a comunica acest lucru Executantului, precizând totodată 

obligațiile care nu au fost respectate. Neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15 zile 

de la primirea comunicării îl îndreptățește pe Beneficiar să emită pretenții asupra 

garanției de bună execuție. 

 

 

 CAP. IX.  PERIOADA DE GARANŢIE A LUCRĂRILOR 

 

Perioada de garanție este de 24 luni de la data semnării procesului-verbal de 

receptie la terminarea lucrărilor. 

 

Termenul de remediere de către executant a unui defect apărut în cadrul perioadei 

de garanție este de cel mult 3(trei) zile lucrătoare de la data primirii înstiinţării. 
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Staționarea în cadrul termenului de garanţie prelungeste corespunzator perioada de 

garanție. Prin staționare în cadrul termenului de garanție se întelege timpul scurs de 

la data actului de sesizare a defectului până la data procesului- verbal de stingere a 

reclamației în perioada de garanție. 

 

Executantul garantează că la data recepției, lucrările executate corespund cantitativ 

şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care 

diminuează sau chiar ar putea anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform 

cerințelor, respectiv angajamentelor asumate. 

Executantul va specifica în ofertă garanţia în luni a lucrării . 

Pe perioada de garanţie executantul are obligatia să execute toate lucrările de 

remediere a viciilor şi a altor defecte datorate nerespectarii cerințelor din prezentul 

caiet de sarcini.  Lucrările se vor realiza pe cheltuiala  proprie a executantului. 

 

        CAP. X.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

 

       Executantul  are următoarele obligaţii: 

     - Să ia toate masurile organizatorice si tehnologice pentru respectarea strictă a caietului 

    de sarcini; 

     - Să realizeze lucrările în condiţiile prevăzute in prezentul contract; 

     - Răspunde, potrivit legii, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, precum și  pentru 

nerespectarea obligaţiilor ce ii revin potrivit reglementarilor privind calitatea in construcţii; 

    - Să respecte legislaţia în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului de 

 execuţie lucrări; 

     - Executantul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din 

vina sa exclusivă;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - Executantul este direct răspunzător de păstrarea confidenţialităţii de către angajaţii săi 

asupra documentelor beneficiarului cu care vin în contact; 

     - Executantul va respecta toate prevederile  în vigoare care conțin reglementări 

referitoare la protectia muncii, PSI și protecția mediului. 

 

        Obligațiile beneficiarului 

  - să  efectueze plata  lucrărilor conform prevederilor  prezentului caiet de sarcini; 

         - să recepţioneze lucrările; 

         - verificarea se face atât calitativ cât și cantitativ. 

 

 CAP.XI. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ŞI 

STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
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11.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin 

reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice 

activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea 

îndeplinirii contractului, precum și pentru protecția personalului executantului. 

 

11.2. Executantul poate obține informații privind reglementările obligatorii care 

trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii 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. 

 

     CAP. XII. PREVEDERI GENERALE 

 

12.1 Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice corespunzătoare, 

pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini și a tuturor prevederilor 

legale specifice activității contractate. 

 

12.2 Executantul este obligat sa ducă la îndeplinire toate solicitarile/modificarile 

transmise în scris de catre beneficiar, ce se impun în vederea eficientizării 

desfășurării activității în funcție de necesitățile intervenite la momentul respectiv, 

conform legislației în vigoare. 

 

 

  CAP. XIII. CRITERIUL  DE ATRIBUIRE  

 

 Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut. 

 Atribuirea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat preţul cel mai scăzut   

și care respectă  în totalitate  condițiile impuse prin prezentul caiet de sarcini.  

 

   

 

 

 

 

 


