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         Serviciul Administrativ Achiziții 

            577/10.08.2016 

                   APROB,  

                                                                                                 DIRECTOR GENERAL 

                                                                                                   Popescu Costin Adrian 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achizitionarea de “servicii de verificare prize de pământ, a continuității 

conductorului de nul de protecție a tablourilor electrice generale și de distribuție și 

eliberare buletine  PRAM” pentru sediile Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5 

 
 

1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

Obiectul caietului de sarcini il constituie efectuarea de lucrări de verificare periodică (de două ori/ an, pe 

sol umed și uscat), a instalațiilor de legare la pământ, măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de 

legare la pământ la sediile DITL Sector 5. 

 

Cod CPV -71632000-7 Servicii de testare tehnica 

 

2. VERIFICĂRI: 

 Sediul str.Mihail Sebastian nr.23 bl.S12 si bl.S13 

-prize- aproximativ 60 buc 

-tablou electric- 4 buc 

-centrale termice- 3 buc 

 Sediul p-ta Natiunile Unite nr.3-5 

-prize- aproximativ 25 buc 

-tablou electric- 2 buc 

 Sediul str.Uranus nr.98 

-prize- aproximativ 25 buc 

-tablouri electrice- 2 buc 

-centrale termice- 2 buc 

 

3.DURATA CONTRACTULUI: 

De la semnarea contractului până la data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire pentru primele 

4(patru) luni ale anului urmator. 

 

4.OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul și promptitudinea 

cuvenită angajamentului semnat, la standardele și performanțele prevăzute de lege. 

Principalele obligații constau in : 

 Verificarea de tip PRAM a prizelor de impământare, conform Legii 319/2006, privind protecția  și 

securitatea muncii și HG 1146/2006 ; 

 Verificarea prizelor cu impământare tip PRAM se va face conform STAS 12604/4; 
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 Prestatorul trebuie să fie autorizat să efectueze acest gen de operații, iar electricianul trebuie să aibă viză 

pe carnetul de electrician, corespunzător cu activitatea pe care o desfășoară; 

 Prestatorul va elibera un buletin de verificare individual pentru fiecare priză in parte; 

 Prestatorul va comunica in scris deficiențele constatate și măsuri de remediere; 

 Prestatorul se va deplasa la toate punctele cu autovehiculul propriu. 

 

Prestatorul va lua legatura cu beneficiarul și va stabili traseul de deplasare și perioada de lucru. 

Prestatorul se obligă să respecte standardele și normele de referință: 

 STAS 12604-4/89 Protecția impotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții; 

 STAS 2612/87 Protecția impotriva electrocutărilor. Limite admise; 

 STAS 8275/87 Protecția impotriva electrocutărilor. Terminologie; 

 1RE-Ip-30/90 Indrumar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ; 

 1RE-Ip-35-2/92 Indrumar de proiectare pentru rețelele de MT cu neutrul tratat prin rezistență, instalații 

de legare la pământ pentru linii aeriene, cabluri subterane, stații și posturi de transformare; 

 3RE-I-23/90 Instrucțiuni de exploatare și intreținere a instalațiilor de legare la pământ; 

 PE 116-1994. 

 SR HD 60364 

 I7/2011 

 HG 1146/2006 

 NTE 002/03/00 

 

5. CONDIȚII CERUTE PENTRU PRESTATOR 

Să fie atestat pentru lucrări ANRE în baza  Ordinului   nr.11/2013 

 

6. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI 
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din propunerea tehnico- financiară. 

Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract, achizitorul având obligația de a 

notifica prestatorului identitatea reprezentanților săi imputerniciți in acest scop , in prezența prestatorului. 

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție de 

către un reprezentant al fiecărei părți, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate și recepția lor. 

 

7. TERMENE: 

Prestatorul este obligat să comunice rezultatele verificărilor conform termenelor stabilite in contract. 

Măsurătorile se execută de două ori pe an, pe sol umed şi uscat, in baza comenzii ferme emisa de 

beneficiar. 

 

8. DETALII PRIVIND OFERTA 

Oferta de servicii va cuprinde următoarele: 

 oferta de preț pe puncte de măsurat/locație. 

 oferta tehnică; 

 Autorizație ANRE. 

 

 

Șef Serviciu Administrativ, Achiziții  

               Monica Joițoiu                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                                               Lucian Samoilă                                                                             


