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CAIET DE SARCINI 

PROTECŢIA DRUMURILOR , COMBATEREA LUNECUŞULUI ŞI A ÎNZĂPEZIRII, 

PE REŢEAUA DRUMURILOR COMUNALE, DIN COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI, 

JUDEŢUL PRAHOVA. 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

      Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza Ordinului Administraţiei Publice  2170/2013 

pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor publice” ,cu modificarile si completarile ulterioare, indicativ  AND 525-2013  care 

stabileşte  condiţiile specifice serviciului de deszăpezire,stabilind nivelul de calitate şi condiţiile 

tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

     Caietul de sarcini s-a întocmit prin grija Primărie Bărcăneşti,care are obligaţia de a hotăra 

modul de gestiune şi de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a 

gestiuni activităţii de deszăpezire şi anume prestarea acestor activităţi pe raza Comunei 

Bărcăneşti. 

     Autoritatea contractantă este Primăria Bărcăneşti care doreşte atribuirea unui contract de 

servicii unei firme în vederea înlăturării zăpezii de pe drumuri şi combaterea lunecuşului ,de pe 

drumurile aflate în administraţia Primăriei Bărcăneşti,centralizate în anexa 1 la Caietul de sarcini 

 

CAPITOLUL 2 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

      Obiectul caietului de sarcini este “Protecţia drumurilor , combaterea lunecuşului şi a 

înzăpezirii, pe reţeaua drumurilor comunale din comună Bărcăneşti, judeţul Prahova”,prin 

contractarea unei firme de specialitate . 

 

CAPITOLUL 3 

TIPUL DE LUCRĂRI  ,DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

Deszăpezirea  

 Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii de pe partea 

carosabilă a drumului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi a pietonilor în condiţii de 

siguranţă. Aceste lucrări sunt pluguitul zăpezii. În acest sens,ofertantul va dispune de dotarea 

tehnică şi de personalul necesar îndeplinirii atribuţiilor din prezentul caiet de sarcini. Programul 

de deszăpezire va fi stabili de autoritatea administraţiei locale, dotarea cu utilaje trebuie să 

acopere prestarea serviciilor pe toate drumurile. La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără 

întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activitatii pe schimburi. 



      Acţionarea utilajelor de deszăpezire se va face numai la comanda beneficiarului sau în 

situaţii de excepţie cu acordul său. 

   Curăţarea zăpezii de pe sectoarele de drum cu îmbrăcăminţi moderne ,se va face lăsând un strat 

de zăpadă,suficient,apoximativ 10 cm pentru protejarea părţii carosabile,care se va inlatua apoi 

cu autovehicule cu pluguri.Acţiunea de deszăpezire se va desfăşura pe reteaua rutieră,ţinând 

seama de încadrarea drumurilor publice pe niveluri de intervenţie în timpul iernii. După 

restabilirea circulaţiei, acţiunea de deszăpezire va fi continuată prin curăţarea completa a părţii 

carosabile. 

 

CAPITOLUL 4 

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE CU UTILAJE ŞI MATERIALE  

 

NR.CRT

. 

FORMAŢIE DE UTLAJE CANTITATEA 

MAXIMĂ ESTIMATĂ 

ORE FUNCŢIONARE 

1. Autobasculanta având formula roţilor 4X4 ,6x4 sau 8x4 

şi sarcină utilă de min .10.000 kg,echipată cu: 

-Lama L min 2,8 m, 

H=cu ridicătură min.1 m Sistem de rotaţie stânga-dreapta 

RSP cap min.6 mc opţional instalaţie de preumectare 

-Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule,cu masa 

totală<121 

-Echipamentele trebuie să fie acţionate de la pupitre 

montate în cabina autovehiculelor: 

      16h 

2. Buldoexcavator având tracţiune integral,dotată cu cupa 

frontal de min.0,8 mc şi/sau plug 
     70h 

 Prestatorul înainte de semnarea contractului va trebui să prezinte dotarea cu autovehicule, 

precizând: 

 Numărul utilajelor , echipamentelor tehnologice , mijloacelor de transport, 

precum şi a altor mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le 

utilizeze pentru îndeplinirea contractului; 

 Marca şi tipul fiecărui autovehicul, utilaj şi echipament; 

 Numărul de înmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje); 

 Copie după asigurarea RCA; 

 Formă de proprietate. 

      Prestatorul va face dovada modului de întreţinere şi reparare a utilajelor folosite şi va  declara 

pe proprie răspundere că poate înlocui în maxim 8 ore de la sesizare, orice autovehicul,utilaj său 

echipament defect,cu un altul cu caracteristici similare. 

 



   Aprovizionarea cu materiale se va desfăşura astfel : 

-materiale antiderapante(concasate cu granulaţie 0-8mm cu şorţul sun 0-1 mm sub 10%) 

-materiale chimice (sare cu granulaţie 0-8mm). 

     Se va preciza de către prestator locul şi cantităţile de material necesare,pe toată perioada 

contractului , în acţiunea de combatere a lunecuşului. Baza de depozitare a materialelor 

antiderapante să fie poziţionată pe raza UAT  Bărcăneşti  sau la maxim 15 km  de aceasta. 

4.1 Modul de utilizare a utilajelor: 

  Utilajele vor fi solicitate prin mail sau telefonic de către responsabilul de contract, în funcţie de 

necesităţi iar termenul de prezentare este de 2 ore de la solicitarea scrisă transmisă prin fax/mail 

sau telefonic a responsabilului de contract. 

   Ofertatul va asigura necesarul de combustibil. Responsabilul achizitorului are obligaţia de a 

verifica şi certifica prestarea serviciilor prin semnarea “Fiselor de interventie-anexa 2,care vor fi 

anexate facturilor emise de executant. 

 

 CAPITOLUL 5 

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

       Prestatorul poarta întreaga răspundere pentru eventualele accidente, pagube sau efecte 

negative ca urmare a nerespectării prevederilor din normativul privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice. 

     Prestatorul efectuează pentru deservenţii auto şi ai utilajelor închiriate, instruirea personalului, 

acordarea echipamentului de protecţie a muncii, a alimentaţiei şi după caz înregistrarea 

accidentelor de muncă; 

   Autoutilajele închiriate vor staţiona la bazele de deszăpezire ale prestatorului; 

     Prestatorul va declara baza de deszăpezire, adresa, nr. de telefon, fax,mail, persoană 

responsabilă pentru activitatea de deszăpezire ; 

    Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor acţiunilor în justiţie, daune 

– interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natural or, pentru care 

responsabilitatea revine prestatorului. 

    Prestatorul  va răspunde de orice prejudiciu creat drumului,în executarea contractului, prin 

acţiunea sa, precum şi eventualele accidente produse ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor 

contractuale. 

    Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi calificarea personalului folosit  pe durata contractului, are obligaţia de a 

supraveghea prestarea serviciilor cerute. 

     Prestatorul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi sectoare de drum a intervenţiilor privind utilajele 

şi echipamentele, personalul executant , materialele folosite , punându-le la dispoziţia 

beneficiarului, la solicitarea acestuia. 

    Prestatorul are obligaţia de a respecta convenţia de protecţie a muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor. 

    Prestatorul are obligaţia , dacă este cazul  la cererea beneficiarului , să depoziteze  în locaţiile 

indicate de beneficiar ,zăpadă rezultată din activitatea de deszăpezire. 



     Prestatorul va  da curs solicitării beneficiarului în cel mai scurt timp, de la primirea comenzii 

de intervenţie - ţinând cont de informările sale prealabile asupra condiţiile meteo  . 

     Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului un număr propriu de telefon cu 

asistenta permanentă . 

     Din partea beneficiarului , se va nominaliza persoană de contact cu putere de decizie, 

responsabil cu prestarea serviciilor de deszapezire, care va ţine legătura permanentă între 

prestator şi achizitor, pentru informaţii pe fiecare sector menţionat în anexa 1 a caietului de 

sarcini, conform prevederilor contractuale. 

     Datele privind starea drumului, culese de către prestator şi confirmate de achizitor , vor fi 

confirmate în urma verificărilor din teren. 

      Prestatorul va răspunde pe toată perioada derulării contractului pentru acţionarea imediată şi 

eficientă, în maxim două ore de la apariţia fenomenului. 

      În cazul în care prestatorul nu intervine în două ore de la apariţia fenomenului se vor aplica 

penalităţi,  conform condiţiilor menţionate în contract. 

 

CAPITOLUL 6 

OBLIGAŢIILE  ŞI  RESPONSABILITĂŢILE  ACHIZITORULUI 

     Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care le 

consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

    Achizitorul are obligaţia de a coordona, controla şi verifică prestaţiile efectuate. 

     Achizitorul are obligaţia de a achita contravaloarea prestaţiilor efectuate, după verificare şi 

confirmarea fisei de intervenţie zilnică a fiecărui utilaj/agregat/vehicul în parte.  

 

CAPITOLUL 7 

CARACTERISICI REFERITOARE LA NIVELUL CALITATIV,TEHNIC ŞI DE 

PERFORMANŢĂ 

   Se va cere prestatorului lista de materiale antiderapente avute în stoc  ,stocul de carburanţi.        

Acolo unde se acţionează cu amestec de produse antiderapane şi sare,proporţia recomandată a  

amestecului este 1:1,conform “Normativ  privind condiţiilor tehnice  şi metodologia de testare a 

materialelor antiderapante şi a fondaţiilor chimice utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp 

de iarnă”indicative NE 030-2004. 

     Utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbenă,montate astfel încât să fie vizibile în toate 

direcţiile ,pentru avertizarea pe timpul lucrului şi punctele laterale ale gabaritului acestor utilaje  

se vor marca cu steguleţe galbene sau  lumini de gabarit. 

 

CAPITOLUL 8 

RECEPŢIA ŞI VERIFICAREA . 

      Facturile de decontare vor fi însoţite de Fişele de intervenţie –anexa 2 confirmate prin 

semnarea responsablului de deszăpezire  

Se va oferta următoarele tarife pe km : 

1) Combatere polei , gheaţă , lunecuş - lei /km (care  va cuprinde preţul amestecului  lei/tonă;  

manopera  lei/km; transportul amestecului lei/km ) 



2)  Îndepărtarea mecanică   zăpadă (acţionare) - lei /km ( ambele sensuri) : 

-  prestaţiile utilajelor se vor plăti cu următoarele tarife : 

a)  tarif acţionare - Ta = lei/km . Elementele constructive  ale tarifului de acţionare prt. pct. 1 , 

sunt  următoarele : amestec nisip - sare; cheltuieli normale  de întreţinere;  cheltuieli cu 

salubrizarea ; cheltuieli cu  lubrifianţii ; cheltuieli cu carburanţii ; cheltuieli cu anvelopele; 

cheltuieli cu acumulatorii; cheltuieli cu impozite şi taxe; cheltuieli indirecte; beneficiu . 

b) tarif de staţionare lei / oră . 

Tarifele  nu conţin TVA şi rămân neschimbate pe toată durata contractului şi vor fi exprimate  în 

lei. 

Preţ pentru materialul antiderapant , va cuprinde  :  

- preţul  sării precum şi factura de la furnizor cu preţul ; 

- preţul nisipului-nisip spălat , precum şi factura de la furnizor cu preţul; 

- transportul de la furnizor în bază ; 

- transportul materialului de la bază la locul de împrăştiere / depozitare; 

- manopera amestecului . 

 

       Verificarea, recepţia şi confirmarea serviciilor prestate se face de către persoanele desemnate 

de achizitor, în prezenţa prestatorului pe baza raportului zilnic a utilajului/vehicul , cu această  

ocazie se confirmă respectarea cantitativă şi calitativă a lucrării . 

     Prestaţiile executate se consemnează în documentele primare complectate de reprezentanţii 

prestatorului (bonurile de transport / foile de parcurs pentru autovehicule şi rapoartele zilnice 

pentru utilaje ) 

      Serviciile efectuate de prestator, în afara celor prevăzute fără comanda achizitorului, precum 

şi cele care nu respecta prevederile contractului şi ale normelor aplicabile, nu vor fi plătite 

prestatorului. 

 Prezentarea de date eronate sau incomplete, potrivit contractului de achiziţie ,în facturilor 

spre decontare face să nu curgă termenul de plată. Dacă achizitorul sesizează prestatorului 

nereguli constatate vă returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată , iar noul 

termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit 

contractului. 

CAPITOLUL 9 

PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE 

OFERTA SE VA ÎNTOCMI RESPECTÂND URMĂTORUL TABEL: 

DENUMIRE STRĂZI 

L=…….KM 

Combatere polei 

Lei/km 

Îndepărtare zăpadă 

Lei/oră 

0 1 2 

 

       Combatere polei 

 Reprezintă procedeul de lucru prin care împrăştierea materialului antiderapant se face 

innainte sau în timpul unor fenomene meteorologice periculoase (polei, ninsoare)pentru a 



reduce pe cât mai posibil pe suprafaţa părţii carosabile a poleiului, gheţii sau straturilor de 

zăpadă. 

   Răspândirile trebuie efectuate atât în timpul fenomenului meteorologic (mai puţin pe timp 

de viscol), cât şi în cazul în care prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare 

locală indica apariţia poleiului, gheţii sau a ninsorii. 

   De asemenea, în perioada de timp în care se manifestă variaţii de temperatură (de la 

temperaturi  pozitive în timpul zilei, la temperaturi negative în timpul nopţii), se efectuează 

răspândiri preventive, în doze ce se stabilesc în funcţie de materialul chimic cu care se 

acţionează. 

    Nu se admite repetarea răspândirii preventive a materialului antiderapant la un interval mai 

mic de 2-3 zile , decât în situaţia manifestării unor fenomene meteorologice (ninsori, ploi), 

sau în cazul în care la reviziile drumurilor se constată că mai sunt suprafeţe lunecoase. 

    Pe timp de viscol se recomandă să nu se folosească răspândirea preventivă, deoarece nu 

are eficienta, abia după încetarea viscolului, în funcţie de situaţia constatată , se va interveni 

corespunzător. 

Achizitorul îşi rezerva dreptul de a verifica respectarea condiţiilor tehnice de realizare a 

materialului antiderapant. 

Îndepărtare zăpadă lei/km 

  Se execută cu utilaje specifice  în funcţie de grosimea stratului de zăpadă. 

   Se interzice blocarea prin depozitarea zăpezii pe intrările gospodăriilor populaţiei ,în 

intersecţia drumurilor comunale sau săteşti şi pe şanţurile vicinale ale acestora. 

                                                        

 CAPITOLUL 10 

      Anexa 2 

Fişa de intervenţie 

Nr. 

Crt 

Denumire 

utilaj 

Denumire stradă Ore efectuate Confirmare 

beneficiar 

      

Confirmare lucrări efectuate                                                                            Prestator 

Nume şi prenume,                                                                                     Nume şi prenume, 

VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE SERVICII 

- 84.000 lei fără T.V.A  

 

 

ÎNTOCMIT , 

VICEPRIMAR 

 

VIOREL MARIUS VUTA 

 


