
Nr. ________ / ____________            

   A P R O B, 

 P R E F E C T 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 
    
        
1) OBIECTUL ACHIZI IEI 

“Execu ie lucr ri de amenajarea a dou  ghi ee de lucru cu publicul, în spa iul amplasat 
la subsolul imobilului din B-dul Tomis nr.51, în care func ioneaz  S.P.C.E.E.P.S. 
Constan a, în vederea separ rii celor dou  fluxuri de lucru - depunere cereri i 
eliberare pa apoarte” 

 

2) BENEFICIARUL ACHIZI IEI 

Institu ia Prefectului Jude ul Constan a – S.P.C.E.E.P.S. 

 

3) LUCR RILE CE URMEAZ  A SE EXECUTA 

Cantități de lucrări: 
1. Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 

2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 

30 cm, grosime totala perete 75 mm – 55 mp; 

2. Goluri de usi in perete gips-carton, bordate cu profile zincate – 2 buc; 

3. Usi confectionate din profiluri din mase plastice, incl.armaturi si accesorii necesare usilor 

mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata 

tocului peste 15 mp – 2 buc; 

4. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc intre 1,00 - 2,50 

mp,la constructii cu H <= 35 m – 3 buc; 

5. Ferestre de PVC – 1 buc; 

6. Glet DEKO pentru pereti interiori, Glet de perete – 165 mp; 

7. Zugraveli interioare cu vopsea lavabila pe glet – 165 mp; 

8. Lampa cu LED 60x60 cm – 4 buc; 

9. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km – 3,20 

to; 

Termen de execuție: maxim 10 zile  
În încăperile unde se vor executa lucrările, pardoseala și obiectele de mobilier se vor înfolia cu folie 
de protecție. 
 



 

4) CONDI II DE CALITATE 

Toate materialele și semifabricatele care intră în componenţa lucrărilor vor fi introduse în lucrare 
numai dacă au fost verificate înainte de punerea în operă, prin măsurarea dimensiunilor 
geometrice, umidităţii, etc., în conformitate cu prevederile din normele în vigoare (standardele de 
produs) neputind fi utilizate dacă prezinta abateri peste cele admisibile.  
 

5) CONDIŢII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU 

Se vor respecta reglementările în vigoare, precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor 
prevăzute de Norme generale de apărare împotriva incendiilor, a reglementarilor privind prevenirea 
si stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor, precum şi susţinerea instructajelor specifice 

domeniului.  

Se vor respecta prevederile privind instalatiile electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.).  

 

6) CONDIŢII PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII 

Se vor respecta prevederile reglementărilor privind protecţia şi igiena muncii în construcţii şi a celor 
din Legea 319-2006 privind securitatea si sănătatea în muncă, a HG 1091-2006 privind cerinţele de 
securitate si sănătate la locul de muncă, a H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, precum şi susţinerea 
instructajelor specifice domeniului.  

Se vor asigura căile de acces orizontale și verticale, a golurilor şi a zonelor de lucru împotriva 

accidentelor, căderilor de la înălţime, etc.  
Se vor utiliza numai scule, unelte și utilaje în perfectă stare de funcţionare;  
Se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea deşeurilor şi sortarea acestora pe categorii de 
materiale în vederea reciclării;  
Se vor lua măsurile necesare pentru a preveni acumularea gazelor toxice şi/sau inflamabile în 
spaţiile de lucru, închise/semiînchise.  
 

7) OFERTA TEHNICA 

Oferta tehnica va fi întocmită cu respectarea cerintelor tehnice specificate. 
Operatorul economic trebuie sa fie autorizat conform legislaţiei în vigoare.   
 

8) DURATA DE GARANŢIE  
Perioada de garanţie a lucrărilor va curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe o 
perioada de 12 luni calendaristice. 

Garanţia de buna execuţie se va constitui în cuantum de 10% din valoarea contractului. 

Perioada de remediere a defecţiunilor în peroada de garanţie va fi de 3 zile lucrătoare de la data 
notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 



 

Executantul va respecta regulamentul de funcţionare interioară al beneficiarului. 

Operatorul economic va executa lucrările în timpul programului de lucru al beneficiarului, sau după 
programul acestuia şi în week-end, graficul de lucrări fiind întocmit de comun acord cu 
beneficiarul. 

 

 

 

Împ. EFUL SERVICIULUI 
Comisar ef, 

MANEA ADRIAN 
 

 


