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                                                          Caiet de sarcini 

,,Servicii de deszăpezire pe raza comunei Proviţa de Sus , judeţul Prahova” 

       Privind  serviciul de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile locale 
din Comuna  Proviţa de Sus , prin închirierea de utilaje (utilaj cu lamă si utilaj de 
împrăștiere material antiderapant )  cu operator . 
1. Introducere  
         Comuna Proviţa de Sus , doreşte întreţinerea părţii carosabile şi degajarea 
zăpezii  de pe drumurile din comună pe perioada de iarnă (sat Proviţa de Sus , sat 
Plaiu , sat Izvoru , sat Valea Bradului ). 
Prezentul caiet de sarcini conţine reglementări specifice în vederea prestării de 
servicii de deszăpezire în comuna Proviţa de Sus prin închirierea de utilaje cu 
operator (utilaj cu lamă si utilaj de împrăștiere material antiderapant ) în condiţii 
corespunzătoare .  
2. Generalităţi 
        Autoritatea contractantă este comuna Proviţa de Sus  , care doreşte 
atribuirea unui contract de servicii unei firme , în vederea degajării  zăpezii de pe 
drumurile  locale pe perioada de iarnă . 
Pentru această se solicită următoarele servicii : 
-curăţirea zăpezii de pe partea carosabilă a drumurilor locale   ; 
- împrăştierea materialului antiderapant . 
 3.    Obiectul contractului  
 Prestare serviciilor de deszăpezire în comuna Proviţa de Sus prin închirierea de 
utilaje cu operator . 
   Prestarea servicilor se va desfăşura în perioada 15 noiembrie  2021-15 martie 
2022 , cu posibilitatea de prelungire sau modificare a datei de începere şi de 
finalitate a perioadei în funcţie de condiţiile meteorologice . 
4. Cerinţe organizatorice minimale  



Zonele şi perimetrele de acţiune pentru deszăpezire se stabilesc de către 
contractant  , prin note de comandă  , indicându-se nivelurile de prioritate în 
intervenţii . 
Prestaţiile de deszăpezire se vor executa ziua şi noaptea , în funcţie de necesitate  
, scopul fiind menţinerea în stare practicabilă a drumurilor de circulaţie . 
Împrăştierea materialului antiderapant se va executa manual sau mecanizat . 
Materialul antiderapant este asigurat de către autoritatea contractantă .  
Încărcatul şi transportul zăpezii sau a gheţii rezultate din activitatea de 
deszăpezire se va realiza atât cu mijloace utilitare mecanizate , cât şi manual , în 
funcţie de zonele sau locurile unde se operează . Acest lucru se va realiza la 
comanda autorităţii contractante , în vederea asigurării condiţiilor optime de 
circulaţie rutieră şi pietonală . 
Operatorul care prestează activitatea de deszăpezire va asigura : 

- o dotare cu echipamente specifice (necesare pentru prestarea serviciilor 
asumate prin contract ); 

- personalul necesar pentru prestarea serviciului . 
5. Obligaţiile şi responsabilităţile prestatorului  
Prestatorul poartă toată răspunderea  pe durata de îndeplinire a contractului , 

pentru eventualele accidente , pagube sau efecte negative ca urmare a 
nerespectării prevederilor din Ordinul 289 / 17 iunie 2013 pentru aprobarea 
reglementirilor tehnice ale "Normativului privind prevenirea  și combaterea  
înzăpezirii drumurilor publice indicative A.N.D 525 /2013 . 

Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului ,în executarea 
contractului prin acţiunea sa , precum şi de eventualele accidente produse din 
vina sa .  

Prestatorul va ţine evidenţa zilnică pe ore şi sectoare  de drum a intervenţiilor 
privind utilajele şi echipamentele şi personalul executant . 

Prestatorul are obligaţia de a respecta convenţia de protecţie a muncii , 
conducătorii utilajelor vor deţine permis de conducere corespunzător cu categoria 
de autovehicol condus . 

Prin act adiţional , durata de execuţie a obligaţiilor asumate de părţi prin 
contract se modifică când situaţiile o impun , funcţie de condiţiile meteorologice 
ce se vor manifesta .  

6. Obligaţiile şi responsabilităţile achizitorului  



Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe 
care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului . 
Achizitorul are obligaţia de a coordona  , controla , verifica şi confirma prestaţiile 
efectuate şi răspunde  numai pentru dispoziţiile emise . 

7. Condiţii impuse de achizitor  
Nu se acceptă actualizarea preţurilor pe perioada de derulare a contractului  , 

ofertantul va avea în vedere evoluţia costurilor luate în calcul la stabilirea valorii 
ofertei . Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de 
execuţie a contractului , în funcţie de prevederile bugetare  şi condiţiile meteo . 

8. Intervalul de timp pentru intervenţii   
Deszăpezirea drumurilor se va face în termen de maxim 2 ore de la incetarea 

viscolului sau a ninsorii viscolite  , iar în cazul în care zăpada persistă se vor degaja 
caile de acces , să poată fi practicabile .  

9. Recepţie şi verificări , modalităţi de plată , sancţiuni . 
      Verificarea , recepţia şi confirmarea serviciilor prestate se face zilnic , în 
prezenţa prestatorului  , cu care ocazie se confirmă cantităţile de lucrări şi 
calitatea lucrărilor .Prestaţiile se confirmă în documente primare completate de 
prestator cât şi de achizitor (documentele primare şi contractul vor fi agreate şi 
insuşite de prestator).  
Achizitorul va efectua plata către prestator în maxim 20 de zile de la primirea 
facturii emise de prestator  . 
   Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în 
situaţiile de lucrări şi plata şi se obligă să restituie sumele încasate în plus aferente 
acestora . 

10.  Modalităţi de plată  
 Facturile se vor emite în baza documentelor justificative confirmate , iar 

contravaloarea  serviciului va fi plătit cu ordin de plată prin Trezorerie .  
 

                                                         

Întocmit , 
Consilier achiziții publice 

Ionescu Mădălina 
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