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CAIET DE SARCINI 

Referitor la achiziția publică a serviciului de ”tăiere/toaletare arbori în caz de 

forță majoră din municipiul Constanța ” 

 
DATE GENERALE ȘI CADRUL LEGAL 

 

 Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit în baza legislației în vigoare. 

Cadrul legal: 

- Legea nr. 98 / 19.05.2016, privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului cadru 
din L 98/2016, privind achizițiile publice; 

 

Contextul care a determinat nevoia achiziționării serviciilor/beneficii 
așteptate/factori interesați:  

 

 Până la finalizarea unei noi proceduri de achiziție publică, este necesară 

asigurarea  serviciului de ”tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul 
Constanța” pentru a evita producerea oricăror incidente și pentru funcționarea în 

condiții optime a comandamentelor de urgență.  
Se consideră caz de forță majoră: 

- arborii înclinați indiferent de starea de vegetație; 

- arborii uscați care prezintă risc iminent de prăbușire; 
- arborii cu trunchiul rupt total sau parțial;  

- arborii dezrădăcinați care prezintă risc iminent de prăbușire; 
- arborii ale căror ramuri prezintă un risc de desprindere de arbore și pun în 

pericol traficul auto și/sau pietonal; 

- arborii ale căror ramuri afectează rețelele tehnico-edilitare sau îngreunează 
vizibilitatea în trafic a indicatoarelor rutiere, semafoarelor. 

 
1. Denumirea serviciului: ”Tăiere/toaletare arbori în caz de forță 

majoră din municipiul Constanța”  

 
2. Beneficiar: Primăria Municipiului Constanța 

 
     3. Locațiile în care se va realiza serviciul de ”Tăiere/toaletare arbori 

în caz de forță majoră din municipiul Constanța” 

 
 Serviciul de tăiere/toaletare arbori se desfășoară pe terenurile aparținând 

domeniul public și privat al Municipiului Constanța numai în caz de forță majoră. 
   
4. Condiții tehnologice minimale și descrierea operațiunilor pentru 

serviciul de ”Tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul 
Constanța” 

 
4.1. Factorul decisiv pentru alegerea celei mai adecvate intervenții tehnice 

pentru arborii care se supun serviciului de tăiere/toaletare este analizarea corectă a 



2 

amplasamentului arborelui (poziția arborelui față de imobile, carosabil, alei și rețele 

tehnico - edilitare).  
4.2. Marcarea arborilor care necesită operațiunile de tăiere/toaletare se va face 

numai de reprezentanții beneficiarului, astfel: 
-  cu litera  " x" în culoare alb pe trunchiul arborilor care necesită toaletare; 
- marcarea cu litera "x" în culoare roșie pe trunchiul arborilor care necesită 

tăiere. 
4.3. Deciziile luate la nivelul autorităților locale se pun în aplicare numai după 

verificarea și evaluarea în teren a arborilor pe baza autosesizărilor și/ sau a sesizărilor 
transmise de populație, serviciul Dispecerat al PMC , serviciul IGSU și a altor insituții 
publice. 

4.4. Stabilirea diametrului arborilor pentru intervenția de tăiere se face prin 
media dintre baza și partea superioară a trunchiului, la o înalțime de 1 metru de la 

sol.  
 Măsurarea diametrului pentru fiecare arbore se efectuează odată cu evaluarea și 

emiterea ordinului de lucru de către reprezentanții beneficiarului și ai prestatorului 

pentru înlăturarea oricăror obiecțiuni.  
4.5. Tăierea/toaletarea arborilor se va presta numai în condiții de securitate și de 

dirijare a circulației pietonale și auto cu mijloace de semnalizare rutieră.  
4.6. Serviciul de tăiere arbori include toate operațiunile tehnice prezentate în 

caietul de sarcini și aducerea terenului la starea inițială (scoaterea cioatei rămasă 
după tăierea arborelui, degajarea terenului de resturi vegetale, transportul lemnului în 
depozit și transportul tuturor resturilor vegetale la locația indicată de beneficiar și 

refacerea terenului degradat).  
4.7. Orice degradare a domeniului public, a proprietăților din jur sau a utilităților 

tehnico – edilitare se vor remedia pe cheltuială prestatorului.  
Inventarierea materialului lemnos se va face de către reprezentantul 

beneficiarului care va stabili și locul unde se efectuează depozitarea lemnului sau în 

anumite situații transportul direct spre alte locații (școli, grădinițe etc.) de pe raza 
municipiului Constanța.  

4.8. Pentru intervenția de tăiere/toaletare în caz de forță majoră când situația 
impune beneficiarul are obligația de a înștiința telefonic toate unitățile implicate în 
îndeplinirea serviciilor edilitare (Poliția, R.AJ.A., Electrica, Romtelecom și Asociația de 

Proprietari) pentru eliberarea terenului (parcări sau carosabil) pe timpul desfășurării 
operațiunilor de către prestator. La executarea serviciului de tăiere/toaletare arbori se 

vor folosi utilaje adecvate și forță de muncă specializată.  
4.9. Deoarece în urma lucrărilor de tăiere/toaletare rezultă și o mare cantitate de 

crengi și crenguțe care nu pot fi valorificate ca material pentru foc, ofertantul are 

obligația de a prezenta în oferta tehnică, soluții pentru distrugerea prin tocare, fără 
cheltuieli suplimentare aferente manoperei, a cel puțin 50 % din materialul vegetal 

rezultat după operațiunea de tăiere/toaletare arbori, cu scopul reducerii cantității de 
resturi vegetale ce necesită transport. Cheltuielile de transport/utilaj de tocat cad in 
sarcina operatorului economic și vor fi incluse in pretul unitar al operatiunii de taiere 

arbori. 
4.10. Distrugerea cantității de resturi vegetale de la punctul 4.9. rezultate din 

urma operațiunii de tăiere/toaletare arbori, se va executa fără cheltuieli suplimentare 
aferente manoperei, la depozitul beneficiarului sau în alte locații de pe raza 
municipiului Constanța care vor fi stabilite de beneficiar. 

4.11. Spațiul pentru tocarea resturilor vegetale va fi pus la dispoziție de 
autoritatea locală cu titlu gratuit, în vederea amenajării de către prestatorul de servicii 

cu utilajelor necesare acestei operațiuni. 
4.12. Prestatorul va pune la dispoziție beneficiarului permanent, un autoturismul 

cu șofer pentru verificarea, identificarea si recepția zilnică a lucrărilor de 

tăiere/toaletare arbori, precum si pentru identificarea amplasamentelor unde urmează 
să fie executate aceste lucrări.   
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5.Descrierea operațiunilor privind serviciul de ”Tăiere/toaletare arbori în 
caz de forță majoră din municipiul Constanța” 

 
5.1.TĂIEREA ARBORILOR  
 

5.1.1 Tăierea arborilor se prestează în cazul arborilor uscați care prezintă risc 
iminent de prăbușire, arborilor semiuscați, înclinați, rupți total/parțial sau 

dezrădăcinați și arborilor verzi în cazul în care afectează rețele tehnico-edilitare, 
traficul rutier, siguranța pietonală și a arborilor afectați de fenomene meteorologice 
extreme (îngheț și dezgheț, furtună, trăsnet, ploaie torențială, grindină sau cădere 

masivă de zapadă). 
5.1.2. Tăierea se realizeaza la arborii cu diametrul cuprins între 10 cm și mai 

mare de 41 cm prin doborâre sau prin secționare. 
 5.1.3 Operațiunea de tăiere se poate executa prin secționarea succesivă sau 

prin doborârea arborelui, în funcție de situația din teren, urmată de scoaterea cioatei 

pe întreg diametru și la o adâncime de 0,3 m de la suprafața solului. După tăiere, 
trunchiurile și crengile rezultate vor fi depozitate ordonat evitandu-se pe cât posibil 

ocuparea carosabilului sau a trotuarului, urmând să fie transportate din zona de lucru 
imediat.   

Este interzisă folosirea dispozitivelor explozive și a utilajelor cu șenile pentru 
scoaterea cioatei.  

 5.1.4. Tăierile de arbori, se execută în baza apelurilor telefonice de urgență,  în 

urma sesizărilor de la serviciul de Dispecerat al Primăriei, serviciului IGSU respectiv 
autosesizărilor, pentru arborii care prezintă  risc iminent de prăbușire, arborilor 

semiuscați, înclinați, rupți total/parțial sau dezrădăcinați și arborilor verzi în cazul în 
care afectează rețele tehnico-edilitare, traficul rutier, siguranța pietonală și a arborilor 
afectați de fenomene meteorologice extreme (îngheț și dezgheț, furtună, trăsnet, 

ploaie torențială, grindină sau cădere masivă de zapadă) și se evidențiază în procesul 
verbal de recepție.   

5.1.5. În cazul în care, în urma sesizărilor de la populație, instituții publice, 
autosesizări se constată ca datorită condițiilor meteorologice starea arborilor se 
degradează trecând într-un potențial risc de prăbușire, arborii respectivi vor fi marcați 

cu semnul distinctiv pentru lucrarea de tăiere, ulterior fiind necesară emiterea unui 
ordin de lucru. 

 
5.2.TOALETAREA ARBORILOR:  
 

5.2.1 Toaletarea arborilor este o intervenție la nivelul coroanei arborilor 
aplicată în general la foioase, rar la conifere și care constă în: 

- eliminarea ramurilor bătrâne, uscate, semiuscate, atacate de carii, boli sau 
dăunători specifici, cu păstrarea echilibrului  coroanei arborelui;  

5.2.2 Operațiunea de toaletare se prestează numai în situația: 

- în care ramurile sunt rupte sau prezintă un risc iminent de desprindere de 
arbore și pun în pericol traficul auto și/sau pietonal,  

- când ramurile afectează rețelele tehnico-edilitare sau îngreunează vizibilitatea 
în trafic a indicatoarelor rutiere, semafoarelor. 

5.2.3. Toaletarea se realizeaza la arborii cu diametrul cuprins între 10 cm și 40 

cm. 
5.2.4. Toaletarea arborilor, se execută în baza apelurilor telefonice de urgență,  

în urma sesizărilor de la serviciul de Dispecerat al Primăriei, serviciului IGSU respectiv 
autosesizărilor, pentru arborii ale căror ramuri prezintă  risc iminent de desprindere și 
prăbușire, sau sunt rupte total/parțial și se evidențiază în procesul verbal de recepție.   

5.2.5. În cazul în care, în urma sesizărilor de la populație, instituții publice, 
autosesizări se constată ca datorită condițiilor meteorologice starea arborilor se 
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degradează ramurile acestora trecând într-un potențial risc de desprindere sau 

reprezintă unul dintre pericolele enunțate la punctul 5.2.2, arborii respectivi vor fi 
marcați cu semnul distinctiv pentru lucrarea de toaletare, ulterior fiind necesară 

emiterea unui ordin de lucru. 
 
6. Cantități estimate 

 
6.1. Cantitățile estimate pentru desfășurarea serviciului de tăiere arbori 

în caz de forță majoră din municipiul Constanța”: 
 
-    tăiere prin doborâre arbori ø 10 - 30 cm – 5 buc. 

-    tăiere prin doborâre arbori ø 31 - 40 cm – 3 buc. 
-    tăiere prin secționare arbori ø 10 - 30 cm – 12 buc.  

-    tăiere prin secționare arbori ø 31 - 40 cm – 10 buc.  
-    tăiere prin secționare arbori ø > 41  cm – 28 buc. 
 

6.2. Cantitățile estimate pentru desfășurarea serviciului de toaletare 
arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța”: 

 
-    toaletare arbori ø 10 -30 cm – 27 buc. 

-    toaletare arbori ø 31 -40 cm – 45 buc. 
 
7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

 
7.1. Obligațiile prestatorului de servicii  

 
Pentru derularea contractului de servicii, prestatorul are următoarele obligații:  
- să respecte ordinele de lucru emise și să preia notele telefonice de la 

Dispeceratul beneficiarului și IGSU care vor deveni anexe la ordinul de lucru emis; 
-  să aducă la cunoștința Serviciului Gestionare Spații Verzi  în termen de 24 de 

ore de la producerea evenimentului toate notele telefonice preluate de la Dispeceratul 
Primăriei și IGSU; 

- să respecte perioada executării operațiunilor de tăiere arbori conform 

specificațiilor din caietul de sarcini;  
- să respecte condițiile tehnice minimale din pct.4 din prezentul caiet de sarcini și 

să execute operațiunea de tăiere/toaletare arbori numai pentru arborii verificați și 
marcați de către beneficiar; 

- să ridice toate resturile vegetale rămase de la operațiunea de tăiere arbori 

imediat după execuție; 
- să scoată cioata pe întreg diametru și la o adâncime de 0,3 m de la suprafața 

solului și pe cât posibil fără să degradeze asfaltul, trotuarul sau bordura; 
- să refacă structura solului după scoaterea cioatei în sensul așternerii la 

suprafața solului a stratului vegetativ inițial; 

- în situația degradării zonei, din culpa prestatorului acesta are obligația să aducă 
terenul la starea inițială cu pământ vegetal și să facă toate demersurile necesare în 

vederea refacerii suprafeței betonate, pavelate sau bordurate.  
- Prestatorul va suporta pe propria cheltuială reparațiile reprezentând părți din 

imobile cât și rețelele tehnico – edilitare (apă, canal, energie electrică, etc) care s-au 

distrus în urma operațiunilor executate;  
- să intervină operațional 24 din 24 de ore, în termen de 60 de minute de la 

solicitarea dispeceratului Primăriei Municipiului Constanța și IGSU în situația ramurilor 
/ arborilor rupte/rupți sau doborâte/doborâți de fenomenele meteorologice extreme 
(îngheț / dezgheț, furtună, trăsnet, ploaie torențială, grindină sau cădere masivă de 

zăpadă), concomitent în mai multe locații. 
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- să execute operațiunea de tăiere/toaletare arbori astfel încât să nu afecteze sau 

să perturbe cât mai puțin circulația auto, pietonală, să nu afecteze integralitatea 
domeniului public și a rețelelor tehnico – edilitare;  

- să depoziteze ordonat trunchiurile și crengile (ramurile) în interiorul zonei de 
lucru evitând pe cât posibil carosabilul și aleile pietonale; 

- să nu transporte lemnul rezultat din desfășurarea operațiunii de tăiere/toaletare 

prin târâre pe suprafața asfaltată, pavelată sau betonată;  
- să nu folosească dispozitive explozive pentru scoaterea cioatei și să nu 

pătrundă cu utilaje pe șenile pe suprafața asfaltată sau betonată;  
- să nu folosească utilaje mecanice grele și de transport auto pe suprafața 

pavelată;  

- să transporte materialul lemnos rezultat la depozitul beneficiarului sau în alte 
locații de pe raza municipiului Constanța care vor fi stabilite de beneficiar; 

- să cubeze împreună cu beneficiarul înainte de predarea în depozit tot materialul 
lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 10 cm ;  

- să predea materialul lemnos la depozit pe baza unui proces verbal de predare – 

primire contrasemnat de către reprezentantul beneficiarului ; 
- să repare pe propria cheltuială suprafața carosabilului, trotuarului, bordurilor 

sau oricare anexă a străzii care s-a distrus în urma operațiunilor executate; 
- orice dauna produsă unor terti datorită neîmprejmuirii sau nesemnalizarii 

corespunzatoare a gropilor determinate de activitatea de tăiere respectiv a zonei de 
acțiune, cade in sarcina prestatorului;  

- să efectueze recepția operațiunilor de tăiere/toaletare arbori împreună cu 

reprezentantul beneficiarului ;  
- să pună la dispoziție beneficiarului permanent, un autoturism cu șofer pentru 

verificarea, identificarea si recepția zilnică a lucrărilor de tăiere/toaletare arbori, 
precum si pentru identificarea amplasamentelor unde urmează să fie executate 
aceste lucrări.   

 
7.2. Obligațiile beneficiarului  

 
Pentru derularea contractului de servicii, beneficiarul are următoarele obligații :  
- să verifice și să marcheze cu vopsea adecvată arborii care necesită operațiune 

de tăiere/toaletare;   
- să emită ordine de lucru pentru operațiunea de tăiere/toaletare arbori în caz de 

forță majoră; 
- să preia de la prestator în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului 

toate notele telefonice transmise de Dispeceratul Primăriei Municipiului 

Constanța și IGSU și să întocmnească notele de constatare, anexe la ordinul de 
lucru; 

- să identifice împreună cu prestatorul locația arborilor din Municipiul Constanța  
care necesită operațiuni de tăiere/toaletare arbori;  

- să efectueze recepția operațiunilor de tăiere/toaletare arbori împreună cu 

prestatorul; 
- beneficiarul își rezervă dreptul de a stabili în anumite condiții transportul 

materialului lemnos rezultat la unități bugetare (grădiniță, dispensar, școli, cămine de 
bătrâni, etc) sau la alte cazuri sociale stabilite de către Primărie pe raza municipiului 
Constanța;  

- să plătească prestatorului prețul cuvenit pentru serviciul prestat. 
   

 8. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA SERVICIULUI DE TĂIERE/TOALETARE 
ARBORI  

 

Recepția serviciului de tăiere/toaletare arbori se face pe tipuri de operațiuni și la 
sfârșitul fiecărei luni calendaristice de către reprezentanții beneficiarului și cei ai 
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prestatorului, încheindu-se în acest sens proces verbal de recepție lunară pentru 

operațiunile efectuate și proces verbal  de predare – primire a materialului lemnos la 
depozitul beneficiarului, semnate de ambele părți.  

Nu se admit la recepție, operațiunile de tăiere/ toaletare arbori care nu au fost 
specificate în ordinele de lucru. În situația de forță majoră, notele telefonice de la 
Dispeceratul Primăriei Municipiului Constanța și IGSU care au fost transmise de 

prestator și notele de constatare, vor deveni anexe la ordinul de lucru emis de 
beneficiar. 

Prestatorul se obligă să pună la dispoziție achizitorului permanent, un autoturism 
cu șofer pentru verificarea, identificarea si recepția zilnică a lucrărilor de 
tăiere/toaletare arbori, precum si pentru identificarea amplasamentelor unde urmează 

să fie executate aceste lucrări. Aceasta cerință nu face obiectul unei oferte separate, 
costul se ia în calcul la formularea ofertei de bază. Nerespectarea acestei cerințe, 

atrage neacceptarea la plată a lucrărilor executate în perioada în care nu a fost 
îndeplinită cerința.  

Pentru operațiunile de tăiere/toaletare arbori perioada de garanție este 30 de zile 

de la semnarea procesului verbal de recepție finală a operațiunilor de tăiere.  
În perioada/durata de garanție a operațiunilor de tăiere/toaletare arbori, 

prestatorul va executa pe propria cheltuială refacerea domeniului public și privat care 
s-a distrus din culpa prestatorului (suprafața carosabilului, trotuarului, bordurilor sau 

a străzilor care s-au distrus, părți din imobile și rețelele tehnico – edilitare de apă, 
canal, energie electrică, etc.). 

 

9.TERMENELE DE EXECUȚIE a serviciului de tăiere arbori în caz de forță 
majoră din municipiul Constanța” : 

 
Operațiunile de tăiere/toaletare se execută pe perioada de derulare a contractului 

de servicii, conform ordinului de lucru, a notelor telefonice transmise de Dispeceratul 

Primăriei Municipiului Constanța și IGSU în urma cărora au fost întocmite notele de 
constatare anexe la ordinul de lucru. În situații de urgență se va interveni 24 de ore 

din 24, în termen maxim de 60 de minute de la solicitare în situația ramurilor / 
arborilor rupți sau doborâți de fenomene meteorologice extreme (îngheț / dezgheț, 
furtuni, ploi torențiale, etc.) frecvent întâlnite în zona litoralului în orice anotimp.  

 
10.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A SERVICIULUI DE TĂIERE ARBORI  

 

Art. 10.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către furnizor 

în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada 
convenită contractului. 

Art. 10.2. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în termen de 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

Art. 10.3. Valoarea garanției de bună execuție este de 5% din prețul contractului, 

lei fără T.V.A. 

Art. 10.4. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică 

se suplimentează valoarea acestuia, prestatorul are obligația de a completa garanția 
de bună execuție, în corelație cu noua valoare a contractului. 

Art. 10.5. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din 
alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. 

Art.10.6. Prestatorul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct 
aflat la dispoziția beneficiarului, în care se va vărsa garanția de bună execuție a 
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contractului. Suma inițială care se depune de furnizor în contul astfel deschis este de 

minimum 0,5% din prețul contractului. 

Art.10.7. Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmează să 

alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite 
prestatorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție și va 
înștiința prestatorului despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

Art. 10.8. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 
prestatorului, pot fi dispuse plăți atât către prestator, cu avizul scris al beneficiarului 

care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la 
solicitarea scrisă a beneficiarului în favoarea căruia este constituită garanția de bună 
execuție. 

Art. 10.9. Contul de disponibil prevăzut anterior este purtător de dobândă în 
favoarea prestatorului. 

Art.10.10. Garanția se va vira în contul deschis de prestator la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

Art. 10.11. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună 

execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligațiile, asumate prin contract. Anterior 

emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de 
a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost 

respectate precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției 
de bună execuție, parțial sau total, furnizorul are obligația de a reântregi garanția în 
cauză, raportat la restul rămas de executat. 

Art.10.12. Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 
14 zile de la data îndeplinirii integrale de către furnizor a obligațiilor asumate prin 

contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.  

 
11. MODALITĂȚI DE PLATĂ  

 
Decontarea serviciului de tăiere/toaletare arbori se va face lunar pe baza 

situațiilor de plată și a facturilor emise de prestator. Facturile vor fi însoțite obligatoriu 
de procesele verbale de recepție pentru operațiunile efectuate pe luna în curs și de 
procesul verbal de predare – primire a materialului lemnos la depozitul beneficiarului. 

Plata facturilor se va efectua după înregistrarea lor la beneficiar în funcție de alocațiile 
bugetare aprobate. 

Situațiile de plată vor fi depuse de prestator lunar, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data încheierii lunii. Facturile însoțite de situațiile de plată se decontează în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor la sediul beneficiarului, prin 

mijloace de decontare specifice. Factura se va întocmi în lei. 

Decontarea serviciului se va face de către beneficiar, în urma acceptării situațiilor 

de plată întocmite de prestator, conform cantităților confirmate prin procesele verbale 
de recepție încheiate la sfârșitul lunii de către reprezentanții beneficiarului și cei a 
prestatorului, în funcție de alocațiile bugetare aprobate. 

 
12. PREZENTAREA OFERTEI 

 
12.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
        Propunerea tehnică se va elabora cu respectarea cerințelor din prezentul 

caiet de sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței 
propunerii tehnice cu cerințele din Caietul de sarcini.  
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Propunerea tehnică va cuprinde: 

- o descriere a modului de organizare și funcționare, în funcție de dotarea tehnică 
și profesională, cu respectarea termenelor de realizare a prestației și a tehnologiei 

aplicată pentru prestarea fiecărei operațiuni, în parte, tehnologia adoptată de ofertant 
cu respectarea condițiilor tehnice precizate în caietul de sarcini și normativele tehnice 
în vigoare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții; 

- modul de organizare și funcționare al unui departament în cadrul societății 
privind implementarea și gestionarea politicii de securitate și sănătatea muncii; 

- modul de organizare al ofertantului, astfel încât să asigure, în condițiile impuse 
în prezentul caiet de sarcini, intervenția concomitentă în mai multe locații în cazuri de 
urgență (cauzate de fenomene meteorologice: furtuni, vânturi puternice, ploi 

torențiale, îngheț / dezgheț, care produc ruperi de crengi / arbori, doborâri de arbori); 
- pentru a asigura prestarea serviciului în bune condiții, atât în cazul 

intervențiilor planificate, cât și în cazul în care se impune intervenția urgentă a 
echipelor de lucru, ofertanții vor face dovada că pot dispune, cu drept de proprietate 
sau drept de folosință, de un spațiu, pe raza municipiului Constanța, ce va putea fi 

utilizat pentru funcționarea unui dispecerat și pentru staționarea utilajelor respectiv a 
echipamentelor, și funcționarea unui dispecerat disponibil 24 de ore din 24 de ore,  

dotat cu telefon si fax, in conditiile in care va fi declarat castigator; dispeceratul 
prestatorului va prelua apelurile de urgența de la Serviciul Dispecerat din cadrul 

Primăriei Municipiului Constanța;  
- în cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta o lista cu resursele umane 

necesare în scopul prestarii serviciului cu respectarea legislației în vigoare și a 

cerințelor solicitate în caietul de sarcini, respectiv: un inginer horticol sau silvic, un 
alpinist pentru realizarea lucrarilor la inaltime, un numar de 10 persoane ca personal 

de executie. Pentru îndeplinirea cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc dupa 
aplicarea criteriului de atribuire, va face dovada ca poate dispune de aceștia, la 
solicitarea autoritatii contractante,  prin prezentarea în copii conform cu orginalul a 

contractelor de muncă /contract de colaborare /declaratie de disponibilitate/orice alte 
documente. 

- autoturism cu șofer pentru verificarea, identificarea si recepția zilnică a 
lucrărilor de tăiere/toaletare arbori, precum si pentru identificarea amplasamentelor 
unde urmează să fie executate aceste lucrări. 

-o prezentare a modului de organizare și dotare cu personal în vederea executării 
lucrărilor de refacere a terenului.   

-soluții pentru distrugerea prin tocare, fără costuri suplimentare aferente 
manoperei, pentru cel puțin 50 % din materialul vegetal rezultat după operațiunile 
executate (crengi cu diametrul mai mic de 10 cm și frunze), în condițiile în care 

distrugerea resturilor vegetale se va efectua la depozitul beneficiarului sau în alte 
locații de pe raza municipiului Constanța care vor fi stabilite de beneficiar, unde 

ofertantul va amenaja un spațiu special, dat în folosință gratuită de către autoritatea 
contractantă, pentru amplasarea utilajelor necesare operațiunii de tocare a resturilor 
vegetale;  

-ofertanții vor face o prezentare a soluției tehnice propuse pentru tocarea a cel 
puțin 50% din resturile vegetale rezultate, transportul și depozitarea resturilor 

vegetale, cu respectarea condițiilor de mediu și vor preciza procentul pentru care 
oferă soluții tehnice de distrugere a resturilor vegetale inclusiv descrierea utilajelor 
folosite.  

-ofertanții vor preciza în cadrul ofertei faptul că, la elaborarea acesteia, au ținut 
cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, PSI , cu 

respectarea reglementărilor legale în vigoare în acest domeniu.  
În condițiile în care ofertantul urmează să subcontracteze o parte din servicii, 

acesta va preciza părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze și 

datele de recunoaștere ale subcontractanților, ofertantul rămânând răspunzător în 
ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de servicii.  
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12.2 Modul de prezentare a propunerii financiare 
 

Propunerea financiara se va prezenta in lei /buc fară TVA (TVA care se va 
evidenția distinct) pentru fiecare operațiune defalcat pe diametrul arborilor. 

Formularul de ofertă va cuprinde tariful pentru fiecare tip de operațiune 

diferențiat în funcție de diametrul arborilor și se va prezenta astfel :  
 

-    tăiere prin doborâre arbori ø 10 -30 cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va 
evidenția distinct;  

-    tăiere prin doborâre arbori ø 31 -40 cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va 

evidenția distinct;  
-    tăiere prin secționare arbori ø 10 - 30 cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va 

evidenția distinct;  
-    tăiere prin secționare arbori ø 31 - 40 cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va 

evidenția distinct; 

-    tăiere prin secționare arbori ø > 41  cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va 
evidenția distinct; 

-    toaletare arbori ø 10 - 30 cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va evidenția 
distinct; 

-    toaletare arbori ø 31 -40  cm – în lei / buc, fără T.V.A. care se va evidenția 
distinct; 

 

   Toate tarifele vor fi însoțite de fundamentarea prețurilor.  
La fundamentarea prețului se vor lua în calcul toate cheltuielile necesare 

îndeplinirii serviciului și vor fi menționate:  
a) unelte mecanice necesare operațiunilor de tăiere, toaletare arbori : 

motoferăstrău – lei/oră de funcționare; 

b) cheltuieli salariale cu personalul muncitor care lucrează pe utilaje – lei/oră; 
c) utilaje mecanice proprii sau închiriate necesare desfășurării operațiunilor de 

tăiere și toaletare: automacara 16-40 tf . – lei/oră , autobasculantă/autocamion – 
lei/oră și tractor cu remorcă–lei/ oră;  

d) service-ul specializat pentru repararea motoferăstraielor/întreținerea utilajelor 

și uneltelor;  
e) cheltuieli de transport; 

f) cheltuieli conexe fiecarei operațiuni. 
g) cheltuieli pentru autoturism cu șofer pentru verificarea, identificarea si 

recepția zilnică a lucrărilor de tăiere arbori, precum si pentru identificarea 

amplasamentelor unde urmează să fie executate aceste lucrări. 
Tariful pentru fiecare tip de operațiune privind tăierea/toaletarea arborilor va 

include toate cheltuielile privind manopera, inclusiv scoaterea cioatei în cazul 
operațiunii de tăiere, transportul lemnului și resturilor vegetale, uneltele, utilajele 
mecanice, materialele, carburanții, transportul uneltelor și a muncitorilor în interiorul 

zonei de lucru, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate obligații legale ale 
contractantului și profitul sau orice alte condiții financiare și comerciale legate de 

obiectul contractului.  
La stabilirea extraselor de resurse se va ține cont de normativele în vigoare în 

funcție de modul de organizare și necesarul de utilaje echipamente necesare pentru 

executarea fiecărei operațiuni de tăiere/toaletare în funcție de diametrul arborelui. 
Tariful pe fiecare tip de operațiune include transportul lemnului și a resturilor 

vegetale rezultate la locațiile indicate de beneficiar, pe distanța medie de 10 km în 
interiorul localității. 

  

Durata de valabilitate a ofertei – 60 de zile 
Criteriul de selecție al ofertei este – “ prețul cel mai scăzut”. 
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13. DURATA CONTRACTULUI 
 

Contractul se va încheia cu un singur operator economic pentru Municipiul 
Constanța, pe o perioadă de două (2) luni de la data semnării. 

 

14. Capacitatea tehnică privind dotarea cu utilaje/ehipamente pentru 
îndeplinirea în bune condiții a contractului : 

 
Operatorul economic va face dovada că poate dispune, în condițiile în care va fi 

declarat câștigator, cu drept de proprietate/inchiriere, de utilaje și echipamente 

tehnice impuse de natura contractului de servicii, pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului de servicii, pentru Municipiul Constanța:  

- automacara 16 – 40 tf ;  
- autobasculantă / autocamion  
- tractor cu remorcă ;  

- motoferăstrău – minim 4 bucăți ;  
- scară telescopică de 9 m – minim 1 bucăți;  

- corzi pentru ancorare și executarea lucrărilor la înălțime de o lungime de minim 
100 m.l. – minim 1 bucăți;  

- mijloace de semnalizare rutieră;  
- alte utilaje sau echipamente (ex. tocător, etc.) in proprietate/închiriate 

necesare operațiunilor specifice, privind distrugerea fără costuri suplimentare, a cel 

puțin 50 % din cantitatea lunară de material vegetal rezultat după operațiuni, conform 
cerintelor din caietul de sarcini. 

- autoturism cu șofer pentru verificarea, identificarea si recepția zilnică a 
lucrărilor de tăiere/toaletare arbori, precum si pentru identificarea amplasamentelor 
unde urmează să fie executate aceste lucrări. 

 

N

r.crt Denumire utilaj/echipament 

Can

titate 

  

Forma de  

deți

nere 

    

   

U.M. 

Propri

etate 

În 

chirie 

1 automacara 16 – 40 tf  1   

2 

autobasculantă / 

autocamion  1   

3 tractor cu remorcă  1   

4 motoferăstrău 4   

5 scară telescopică de 9 m  1   

6         corzi pentru ancorare și 

executarea lucrărilor la înălțime 
de o lungime de minim 100 m.l. 1   

7            

mijloace de semnalizare 

rutieră 1   

8            

alte utilaje sau echipamente 

(tocător) 1   

       

9 Autoturism  1   

 

15. PREVEDERI GENERALE 
 

      Acțiunile de prevenire au scopul de a elimina riscul asupra vieții oamenilor și 
produceri de pagube materiale. 
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Pe timpul derulării contractului, prestatorul este obligat să asigure măsurile 

organizatorice și tehnologice corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului 
caiet de sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice activității de tăiere arbori.  

Se vor respecta toate prevederile legale cu reglementări referitoare la protecția 
muncii (Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea muncii), la protecția 
mediului (Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, O.U.G. nr. 152/2005 privind 

prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării) și la administrarea spațiilor verzi 
(Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților).  
Prestatorul de servicii este obligat să respecte toate măsurile ce se impun în 

vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum și de protejare a personalului 

propriu și al beneficiarului.  
Informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul 

îndeplinirii contractului referitor la protecția muncii, protecția mediului și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța de la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului.  

     La executarea serviciului de tăiere arbori se vor folosi utilaje adecvate și 
forță de muncă specializată, astfel încât să se prevină căderea peste căi de 

comunicații, rețele electrice, de telefonie, cablu tv, internet etc. 
    Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, având 

intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus 
personalul prestatorului sau pe care prestatorul îl genereaza urmare a activitatii  
serviciului de ”tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța”.  

   Daunele, costurile si pretentiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva 
prestatorului si/sau beneficiarului, vor fi remediate de către prestator, acesta 

suportând costurile aferente, dacă aceste daune sunt confirmate, suportând și 
costurile prevăzute de legislația aplicabilă.    

      Beneficiarul va notifica prestatorul precizându-i obligațiile care nu au fost 

respectate în cadrul contractului  precum și modul de calcul al prejudiciului, putând 
emite pretenții asupra garanției de bună execuție. 

 
 

      

 


