
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj   CIF: 4494667  

Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr. 57   Tara: Romania

Tel:  +40 260611212    Fax:  +40 260615620    E-mail:  logistic@isusalaj.ro    Punct(e) de contact:  Marius Sergiu
Pop    In atentia: :  Marius Sergiu Pop   

ANUNT 

Denumire contract:
Lucrare de reparatie a unei parti a platoului betonat din incinta ISU Salaj

Data limita depunere oferta:
25.09.2020 11:30

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
45233222-1 - Lucrari de pavare si

de asfaltare (Rev.2)

Valoare
estimata:
9.204,73 

RON

Caiet de sarcini:
caiet_de_sarcini ASFALT

24.09.2020.doc

Descriere contract:
Ofertele vor � depuse la sediul ISU Sălaj, Bdul Mihai Viteazul, nr.57, mun. Zalău, la adresa de email : logistic@isu
salaj.ro sau la numărul de fax-+40 260615620. Reparatia se va face la sediul autorităţii contractante.

Conditii referitoare la contract:
Achitarea serviciului se va face după livrare şi recepţie în termen de 30 zile

Conditii de participare:
Ofertele vor � depuse la sediul ISU Sălaj, Bdul Mihai Viteazul, nr.57, mun. Zalău, la adresa de email : logistic@isu
salaj.ro sau la numărul de fax-+40 260615620. Reparatia se va face la sediul autorităţii contractante.

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Prezenta nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Livrarile se vor efectua in baza unor co
menzi ferme, transmise ulterior declararii ofertantului castigator. 2. Program de lucru: intervalul orar 08:00 – 16:
00 în zilele lucrătoare. 3. Rugăm mentionaţi datele de identi�care ale societăţii şi persoana de contact. Informati
i suplimentare se pot solicita la adresa de email : logistic@isusalaj.ro şi la numărul de telefon : 0260 611212
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj 

Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, mun. Zalău, jud. Sălaj 
Tel: 0260611212, Fax: 0260615261 

e-mail contact@isusălaj.ro  WEB: www.isusalaj.ro. 

 

  

  

  

  

  

CAIET DE SARCINI  

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI PENTRU 

REPARAŢII CURENTE A  UNEI PĂRŢI A  PLATOULUI BETONAT 

DIN INCINTA 

I.S.U „POROLISSUM SĂLAJ” AL JUD. SĂLAJ 

 
Prezentul caiet de sarcini conţine cerinţele minimale ce trebuie respectate, astfel încât 

agenţii economici să poată elabora oferta tehnică şi financiară. 

Cerinţele impuse vor fi considerate minimale şi obligatorii. 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va 

fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerinţelor minimale din prezentul caiet de sarcini. 

1. DATE GENERALE: 

1.1. DENUMIRE: Achiziţionarea de lucrări de reparaţii curente a unei părţii a platoului betonat 

din incinta Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “POROLISSUM” al judeţului Sălaj 

1.2. Locaţia obiectivului: Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul nr.57, jud. Sălaj 

1.3. Autoritatea Contractanta:  

Ministerul Afacerilor Interne 

Departamentul Pentru Situaţii de Urgenţă 

Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “POROLISSUM” al judeţului Sălaj 

1.4. Sursa de finanţare: bugetul de stat  

1.5. Scop si obiectiv: Asigurarea viabilităţii pentru desfăşurarea circulaţiei auto şi pietonale in 

incinta în condiţii corespunzătoare, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţilor 

specifice organizării intervenţiei, festivităţi şi ceremoniale militare. 

 

2. DATE TEHNICE  

2.1. Situaţia existenta:  
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Incinta care face obiectul prezentei documentaţii se afla in interiorul sediului administrativ 

ISU Sălaj, are o forma relativ dreptunghiulara în suprafaţă aproximativă de 173,00 mp si prezintă 

în momentul de faţă o îmbrăcăminte realizată din dale din beton de ciment. 

Îmbrăcămintea din beton de ciment existentă prezintă denivelări, degradări sub formă de 

gropi de dimensiuni reduse, dale cu fisuri si crăpături astfel încât este necesară refacerea totală a 

betonului. Au fost identificate la măsurători fiind vizibile următoarele : un cămin de canalizare 

fară capac şi 1 cămin de canalizare cu capac. Sub partea betonată se află un sistem de canalizare 

între căminele de canalizare, care comunică cu sistemul de canalizare exterior. 

2.2. Descrierea lucrărilor:  

Realizarea lucrărilor de reparaţii curente a părţii betonate a platoului se va efectua conform 

prevederilor „Normativului privind lucrările de întreţinere si reparare a drumurilor publice” 

indicativ AND 554-2002, a “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la 

îmbrăcăminţi rutiere moderne“ indicativ AND 547-2013, a “Normativului Mixturi asfaltice 

executate la cald. Condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera“ indicativ 

AND 605/2016 si a tuturor reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu in vigoare. 

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda scrisă din partea achizitorului. 

Lucrări necesare: 

 Suprafaţa aproximativă 173,00 mp  

- identificarea zonelor cu degradări sub forma de gropi existente in partea din beton de 

ciment, decaparea marginilor in vederea obţinerii unor forme geometrice regulate, curăţarea 

temeinica a suprafeţei degradărilor si plombarea gropilor cu beton de ciment rutier/balast stabilizat 

cu ciment; 

- curăţarea suprafeţei din beton de ciment, inclusiv a rosturilor dintre dalele din beton de 

ciment existente, scoaterea din rosturi si crăpături a murdăriei, de preferat prin suflare cu aer 

comprimat, îndepărtarea de pe carosabil a impurităţilor rezultate; 

- la executarea straturilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru şi stratul suport cu o 

emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă 

- executarea îmbrăcăminţii asfaltice din mixtura asfaltica tip BA 16 in grosime de 6 cm 

după compactare 

Panta transversală a imbrăcăminţii se va asigura astfel încât apele pluviale de pe întreaga 

suprafaţa sa se colecteze  la cele doua guri de scurgere existente si la a treia gura de scurgere care 

se găseşte in afara zonei de lucru 

Straturile de mixtura asfaltica se vor executa mecanizat pe suprafaţa platformei. 
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Materialele rezultate din spargeri / demolări se vor transporta de către executant in locuri 

special amenajate indicate de către Beneficiar. 

Mixturile bituminoase se transportă în autocamioane basculante. Mixtura să sosească la 

punctul de lucru curată şi cu pierdere minimă de temperatură. La distanţe de transport mai lungi şi 

pe timp rece, trebuie luate măsuri pentru protejarea mixturilor împotriva pierderilor de căldură. 

Abateri limită: 

             -  nu se admit abateri în minus faţă de grosime 

             - abaterile în plus nu constituie motiv de respingere a lucrării 

 

2.3. Obligaţiile si responsabilităţile beneficiarului:  

Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice informaţii pe care 

acesta le considera necesare pentru îndeplinirea contractului. 

Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica si măsura lucrările efectuate.    

2.4. Obligaţiile si responsabilităţile executantului: 

Executantul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor, metodelor de execuţie 

utilizate, de calificarea personalului folosit, de performantelor utilajelor utilizate si de calitatea 

lucrărilor efectuate. Executantul nu va utiliza in cadrul contractului utilaje ai căror parametri de 

funcţionare nu corespund cu cerinţele îndeplinirii contractului in cele mai bune condiţii de 

calitate. 

Executantul are obligaţia de a respecta convenţiile de protecţia muncii, prevenirea si 

stingerea incendiilor si a tuturor masurilor impuse de către Beneficiar pe acesta temă. Pe timpul 

executărilor lucrărilor se vor respecta cu stricteţe Legea nr. 319/2006 privind securitatea si 

sănătatea în muncă cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile proprii privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă precum şi prevederile 

Legii 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 

163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Obligaţiile şi 

răspunderile privind protecţia munci şi prevenirea incendiilor revin executantului. Activitatea de 

protecţia muncii si prevenirea incendiilor va avea caracter permanent.  

Executantul va pune la dispoziţia Beneficiarului buletinul de analiză şi calitate a asfaltului. 

Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu prevederile 

normativelor STAS –urilor, standardelor şi normelor republicane în vigoare aferente fiecărei 

categorii de lucrări în parte. Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în 

operă va fi asigurată de către executant. 

 

mailto:dispecerat@isumures.ro
http://www.isumures.ro/


 

NESECRET 

 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş 

Str. Horea, nr. 28, mun. Tg.Mureş, jud. Mureş 

Tel: 0265269661, Fax: 0265269660 

e-mail dispecerat@isumures.ro  WEB: www.isumures.ro. 

4 / 4 

 

 

3.       Elaborarea ofertelor: 

Ofertantul va prelua toate datele cuprinse în prezentul caiet de sarcini şi va înainta o ofertă. 

Oferta va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data depunerii şi are caracter obligatoriu din punct 

de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate stabilită. 

Modul de prezentare a ofertei va ţine cont, fără abateri şi în totalitate cerinţele din caietul de 

sarcini. Dacă oferta nu satisface cerinţele caietului de sarcini va fi considerată neconformă. 

Oferta va fi semnată de reprezentantul legal a operatorului economic şi va avea caracter 

ferm şi obligatoriu din punct de vedere a conţinutului pe toată perioada de valabilitate a acesteia. 

Obiectivul poate fi vizualizat în vederea elaborării corecte a ofertelor tehnice şi 

financiare şi a executării de măsurători, în zilele lucrătoare, de luni până vineri în 

intervalul orar 08°° - 16°°, în baza unei solicitări scrise (înaintate pe fax, email). 

 

4.        Perioada de execuţie a lucrărilor: 

     Durata lucrărilor va fi de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului. 

 

5.      Recepţia lucrărilor: 

Recepţia lucrărilor reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă şi preia 

lucrarea în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, 

certificându-se că executantul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei, acestea pot 

fi date în exploatare. 

Recepţia lucrărilor va fi executată de o comisie compusă din reprezentaţi ai achizitorului şi a 

executantului. Comisia va întocmi un proces verbal de recepţie, în care vor fi consemnate 

rezultatele recepţiei, eventuale obiecţiuni, precum şi măsuri de remediere a lucrărilor care nu 

corespund din punct de vedere calitativ. Comisia va măsura suprafaţa asfaltată cu exactitate iar 

decontarea lucrărilor se va face la suprafaţa realizată în şantier rezultată din măsurători. 

Perioada de garanţie este de 24 de luni de la data semnării procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 

La apariţia oricărui viciu de execuţie pe perioada de garanţie achizitorul notifică în scris 

executantul care are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 48 de ore fără costuri 

suplimentare pentru achizitor. 

 

 MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE    NESECRET 

 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ    

Exemplar 
nr. 
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