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CONSILIUL JUDEŢ�AN VASLUI 
DIRECŢIA TEHNICA 

CAIET DE SARCINI 

Codul CPV 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor 
45231100-6 Lucrări generale de construcţii de conducte 
45231221-0 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz 

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea autorităţii contractante 
JUDEŢUL VASLUI, adresa: Consiliul Judeţean Vaslui , str. Ştefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, 

judeţul Vaslui. 

1.2. OBIECTIVE GENERALE 
Obiectivul general îl constituie realizarea de investiţii în infrastructură, investiţii viabile din punct de vedere tehnic, 

economic şi social. 

1.3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 
Proiectare fi execuţie - Racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
Obiectul contractului constă în proiectarea şi execuţia lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor 

naturale pentru obiectivul de investiţii amplasat în mun. Vaslui, str. Filaturii, nr. 9 - ,,Proiect pilot - ,,Sală de sport şcolară", 
din Municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, judeţul Vaslui", respectiv proiect tehnic şi detalii de execuţie, inclusiv obţinerea 
avizelor şi a autorizaţiilor emise de către autorităţile / organismele abilitate după caz, execuţia lucrărilor şi asistenţă 
tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, cu respectarea avizului tehnic de 
racordare emis de către operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale (OSD) - S.C. GAZ EST S.A., parte 
integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

ATENTIE! 
Pot participa la procedura de achizitie operatorii economici autorizati ANRE, care îndeplinesc condiţiile si cerintele 

de mai jos: 
Autorizatii de tip PDSB. EDSB conform Ordin ANRE 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru 

autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti în domeniul gazelor naturale - cu modificările si 
completările ulterioare; 

Autorizatie ISCIR {operator economic + sudori PE/OL + atestat RTS) conform Prescriptiilor tehnice ISCIR CR 
9/2013; 

RTE autorizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii. cu completările şi modificările ulterioare. 
H.G. nr. 925/1995 privind 11autorizarea executării lucrărilor de constructii", cu completările si modificările ulterioare. 
Pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, ofertanţii au posibilitatea de a prezenta oferte comune cu operatori 

economici autorizaţi in domeniile respective sau de a prezenta in oferte subcontractanţi de specialitate autorizaţi in 
domeniile respective. 
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k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de recepţie a lucrărilor de construcţii;
I) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât
şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
n) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori,
subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în
vigoare.
Materialele
Materialele ce se vor folosi la executarea lucrărilor trebuie să respecte în totalitate standardele de calitate,

reglementările, normele şi normativele în vigoare care guvernează execuţia acestor lucrări, precum şi cerinţele formulate 
prin caietele de sarcini întocmite de proiectantul lucrării. 

Ofertantul va avea în vedere la executarea lucrărilor, respectarea legislaţiei şi a normativelor în vigoare pentru 
executia unor astfel de lucrări. 

Norme de protectia muncii 
Având în vedere natura şi complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, precum şi riscurile privind accidentele 

de muncă ce pot să apară pe parcursul execuţiei lucrărilor trebuie asigurată respectarea strictă a legislaţiei referitoare 
la securitatea muncii. 

Normele de protecţia muncii cuprind prevederi obligatorii pentru desfăşurarea activităţii din economia naţională. 
Pentru toate lucrările proiectate se vor respecta măsurile de protecţia muncii prevăzute în normele legale, precum 

şi cele pentru paza şi stingerea incendiilor. Se vor respecta instrucţiunile de folosire şi întreţinere prevăzute în 
normativele tehnice ale utilajelor şi mijloacelor de transport. 

La execuţie se vor respecta Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi Normele generale de protecţie a muncii, ediţia 
1996. 

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare. Operaţiile de semnalizare şi costul 
acestora cad în sarcina antreprenorului. 

Antreprenorul va respecta în organizarea procesului de lucru, normele de protecţie a muncii în vigoare în România. 
Garanţia de bună execuţie 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10% din preţul contractului, exclusiv TVA. 
Perioada de garantie de bună executie acordată lucrărilor 
Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. Perioada de 

garanţie acordată lucrărilor este de cel puţin 12 luni de la recepţia la terminarea lucrărilor. 

5. SPECIFICAŢII TEHNICE
Specificaţiile tehnice care fac parte din prezentul Caiet de sarcini cuprind:
- Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. 390472R1 din data 30.09.2021 (CLC -

GVS390472). 
În Documentaţia de atribuire orice referire la origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică 

sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, norme, standarde, calificări, autorizări, atestări, certificări 
etc., va fi considerată ca fiind insoţită de menţiunea "sau echivalent". 

Numele i renumele Func ia 

Avizat - Vieru Mariana Director Executiv 

Verificat - Toma Cătălin Director Executiv Ad'unct 

Verificat - Burcioa ă Aurel ia Set Serviciu 

lntocmit, 2 ex - Dudău Alexandru Consilier 
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