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CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia lucrărilor de reparaţii LES 20 kV 

centrală electrică eoliană Curcubăta – proiectare şi execuţie 

 

Cap.1. Informaţii generale 

1.1.Denumirea lucrărilor ce fac obiectul achiziţiei 

Reparaţii LES 20 kV centrală electrică eoliană Curcubăta – proiectare şi execuţie 

1.2.Prezentarea succintă a necesităţii şi oportunităţii/ contextul achiziţiei 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE SA) are în proprietate şi exploatare 

Centrala electrică eoliană Curcubăta Mare, cu o capacitate instalată de 15 MW, care, în prezent, are 

o capacitate de funcţionare limitată la 11,5 MW, pusă în funcţiune în anul 2015. 

 

Parcul eolian de la Curcubăta Mare este amplasat în zona vârfului Bihor (Curcubăta Mare) din 

munţii Bihorului, în partea de nord-vest a judeţului Alba, pe teritoriul extravilan al comunei Avram 

Iancu, la altitudini cuprinse între cca.1560 m şi cca.1850 m. Accesul se realizează pe un drum 

forestier cu lungimea de 11 km, pentru care trebuie asigurată menţinerea deschisă a căii de acces, 

inclusiv pentru intervenţii, pe toată durata anului. 

 

Evacuarea în reţea a energiei electrice produsă de CEE Curcubăta Mare este realizată în staţia de 

transformare 110/20/6 kV Băiţa, prin intermediul a două celule de linie 20 kV, la care sunt racordate 

cele cinci turbine eoliene prin intermediul unei instalaţii de utilizare. 

 

Instalaţia de utilizare este compusă din: 

- două lunii electrice subterane 20 kV care asigură racordul între celulele de linie din staţia 

110/20/6 kV Băiţa şi Punctul de conexiune din gestiunea şi exploatarea SAPE, în lungime 

de 18,9 km fiecare. LES 20 kV sunt realizate cu cablu 12/20 kV TA2X(FL)2Y 3x1x240 

mmp, pozate în tuburi de protecţie, însoţite de fibră optică (cablu de FO singlemod cu 12 

fibre optice pozate în tuburi de protecţie cu diametrul de 40 mm); 
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- Punctul de conexiune 20 kV Curcubăta realizat în anvelopă din beton, echipat cu 4 celule 

de linie de medie tensiune, o celulă de măsură de medie tensiune, o celulă pentru trafo de 

servicii interne, un transformator de putere 20/0,4 kV, 16 kVA pentru serviciile interne, 

dulap de servicii interne, tablou de joasă tensiune, echipament SCADA şi de 

telecomunicaţii. 

- Bobină de compensare a energiei reactive 20 kV, 1,55 mVAr; 

- 5 turbine eoliene tip Vestas V90-3.0, echipate cu generatoare şi transformatoare 20/0,1 kV, 

racordate în buclă în PC 20 kV Curcubăta, cu cabluri 12/20 kV TA2X(FL)2Y 3x1x240 

mmp, în lungime de 2,14 km. 

 

În decursul ultimelor două luni, au fost înregistrate o serie de evenimente la nivelul celor două LES 

20 kV de racord la staţia 110/20/6 kV Băiţă care au condus în prima etapă la funcţionarea parcului 

eolian pe o singură linie electrică, în alimentare radială, cu reducerea puterii de funcţionare, urmată 

de deconectarea totală în data de 18.02.2023, ca urmare a declanşării protecţiilor din staţia Băiţa şi 

din Punctul de conexiune. 

 

Având în vedere că, în prezent, ambele LES 20 kV sunt nefuncţionale, este necesară repararea 

acestora, în regim de urgenţă,  pentru restabilirea stării de funcţionare a parcului eolian de producere 

a energiei electrice Curcubăta Mare. 

 

Cap.2. Descrierea lucrărilor 

 

2.1. Scop (obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor) 

Prezentul Caiet de sarcini defineşte cerinţele care trebuie îndeplinite în vederea proiectării şi 

execuţiei lucrărilor de reparaţii LES 20 kV de racord CEE Curcubăta, în vederea readucerii parcului 

eolian la parametrii normali de funcţionare şi exploatare. 

 

2.2. Descrierea lucrărilor solicitate  

În vederea repunerii în funcţiune a CEE Curcubăta sunt necesare: 

a. Elaborarea unei documentaţii tehnico-economice, în fază Proiect tehnic de execuţie; 

b. Execuţia lucrărilor de reparaţii LES 20 kV. 

 

a. Elaborarea documentaţiei tehnico-economice (DTE), în fază Proiect tehnic de execuţie 

(PTE) 

Documentaţia tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

Documentaţia va contine cel puţin următoarele documente: 

A. Parte scrisă: 

- Memoriul Tehnic; 

- Devizul general al lucrărilor; 

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv/categorie de lucrări; 

- Deviz pe categorii de lucrări/ Lista cu cantităţi de lucrări; 

- Extrase de materiale, manoperă, utilaje şi transport, corespunzătoare Listei cu cantităţi de 

lucrări; 

- Planul de sănătate şi securitate specific lucrărilor de reparaţii pentru care se elaborează 

documentaţia, întocmit în conformitate cu prevederile HGR 300/2006. 

 

B. Parte desenată  
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Memoriul tehnic va cuprinde: 

➢ prezentarea situaţiei existente (inclusiv informaţii privind beneficiarul lucrărilor, 

amplasament, topografie, climă şi fenomene specifice zonei, căi de acces); 

➢ soluţia tehnică propusă cu descrierea succintă a elementelor tehnice cantitative şi calitative 

– principalele materiale utilizate cu parametrii de identificare şi cantităţi; 

➢ modul de realizare a lucrărilor; 

➢ teste/probe/încercări necesare a se prezenta pentru materialele puse în operă şi cele necesare 

a se efectua pe parcursul/ la finalul execuţiei lucrărilor; 

➢ prevederi specifice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, situaţii de urgenţă, 

protecţia mediului; 

➢ reglementări tehnice şi legislative care trebuie respectate (standarde, prescripţii, niorme 

tehnice, acte normative); 

➢ condiţii privind recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor; 

➢ precizări privind avize şi acordurile necesare. 

 

Documentaţia tehnico-economică elaborată, redactată în limba română, va fi înaintată 

Beneficiarului, SAPE SA, spre avizare, după verificarea acesteia de către un verificator atestat, în 

conformitate cu prevederile HGR 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Devizele pe categorii de lucrări prezentate în documentaţia avizată, vor fi utilizate pentru întocmirea 

situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

 

Documentaţia tehnico-economică va fi transmisă Benficiarului pe suport de hârtie, în 2 exemplare, 

(din care 1 exemplar cu valori şi 1 exemplar fără valori) şi în format electronic (pe CD sau email, 

în format PDF). 

 

Responsabilitatea privind conţinutul şi prevederile documentaţiei revine elaboratorilor şi 

verificatorului de proiect. 

 

b. Execuţia lucrărilor de reparaţii LES 20 kV 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, de reparaţii LES 20 kV, vor fi executate în 

baza documentaţiei tehnico-economice întocmite, a standardelor, reglementărilor tehnice şi 

legislative în vigoare corespunzătoare domeniului de execuţie.  

 

Înainte de începerea execuţiei lucrărilor, executantul va solicita încheierea Convenţiei de lucrări 

La execuţia lucrărilor se vor utiliza materiale noi, certificate din punct de vedere al calităţii, 

achiziţionate de la furnizori în domeniu, ce vor fi însoţite la livrare de toate documentele prevăzute 

de legislaţia în vigoare privind produsele comercializate pe teritoriul Uniunii Europene. 

 

Executantul este pe deplin responsabil de execuţia şi finalizarea lucrărilor de reparaţii LES 20 kV, 

în condiţii de siguranţă şi la standardele de calitate în vigoare. 

 

Executantul trebuie să asigure, direct sau prin subcontractare, readucerea terenului la starea iniţială, 

la terminarea lucrărilor executate. În cazul în care există reglementări stabilite prin Hotărâri ale 

Consiliului Local privind condiţiile de realizare a lucrărilor de readucere a terenului la starea iniţială, 

prestatorul are obligaţia de a se conforma acestor reglementări locale. 

 

Executantul este răspunzător pentru orice daune produse beneficiarului şi/sau terţilor, în acţiunile 

pe care le întreprinde pentru îndeplinirea contractului, din vina sa dovedită. 
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Deplasarea pe întreg traseul instalaţiilor de utilizare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor din contract, 

se face folosind mijloacele de transport ale executantului, corespunzătoare căilor de acces la 

amplasamente, prevăzute în documentaţia elaborată. 

 

2.3. Cantităţi previzionate 

În vederea executării lucrărilor de reparaţii LES 20 kV, executantul trebuie să asigure identificarea 

locurilor de defect. Lungimea fiecărei linii electrice subterane de racord este de 18,9 km, la care se 

adaugă 2,14 km LES 20 kV din zona turbinelor, care asigură alimentarea acestora în buclă. 

 

Asigurarea condiţiilor de acces şi lucru (deszăpezire dacă este cazul), precum şi identificarea 

locurilor de defect pe cablurile 20 kV de racord la CEE Curcubăta sunt în sarcina executantului, 

activităţile şi echipamentele aferente fiind incluse în documentaţia tehnico-economică elaborată. 

 

2.4. Metodologii, normative şi standarde aplicabile 

Serviciile de proiectare şi lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini se vor realiza în 

conformitate cu reglementările tehnice şi legislative în vigoare, în domeniu. 

 

La execuţia lucrărilor, prestatorul va respecta condiţiile impuse de normele şi normativele în vigoare 

şi Convenţiile de lucrări (autorizări, instruiri, dotări SSM-PSI personal, condiţii tehnico-

organizatorice pentru execuţie lucrări şi altele asemenea), Prestatorul fiind pe deplin responsabil de 

respectarea/încălcarea acestora. 

 

2.5. Livrabile 

Executantul are obligaţia să furnizeze: 

✓ Documentaţia tehnico-economică, spre avizare/acceptare şi recepţie; 

✓ Proces-verbal de predare-primire documentaţie tehnico-economică, faza proiect tehnic de 

execuţie; 

✓ Fotografii cu amprentă de timp care să pună în evidenţă defectele identificate; 

✓ Procese-verbale de lucrări ascunse, însoţite de fotografii cu amprentă de timp; 

✓ Buletine de verificări şi măsurători efectuate pentru materiale, respectiv lucrări, după caz; 

✓ Declaraţii de conformitate şi garanţie pentru materialele înglobate în lucrare; 

✓ Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reparaţie şî punerea în funcţiune. 

 

Executantul are obligaţia de a furniza Beneficiarului orice alte informaţii, respectiv documente 

solicitate, în legătură cu lucrările executate, necesare completării cărţii tehnice, astfel încât aceasta 

să ofere o imagine cât mai clară asupra evenimentelor şi acţiunilor efectuate. 

 

2.6. Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor 

 

2.6.1. Obligaţiile prestatorului  

a. de a presta serviciile/ de a executa lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, 

prevăzute la cap.2.2., cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului 

asumat şi în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, standardelor specifice, 

reglementărilor tehnice şi legislative, din domeniu, în vigoare, fiind pe deplin responsabil 

de prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; 

b. de a supraveghea prestarea serviciilor şi efectuarea lucrărilor, de a asigura resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi altele asemenea, de natură provizorie sau 

definitivă, cerute de şi pentru contractul de prestări servicii, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 
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c. de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului referitoare la prestarea serviciilor/ 

executarea lucrărilor contractate 

d. de a întocmi documentele şi documentaţiile aferente serviciilor prestate/lucrărilor executate, 

aşa cum sunt acestea solicitate în prezentul Caiet de sarcini şi care derivă din reglementările 

tehnice şi legislative în vigoare;  

e. de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică sau sunt pe traseul 

şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau 

al oricăruia dintre subcontractanţii săi. În cazul deteriorării sau distrugerilor de drumuri, 

poduri care se află pe traseul şantierului, indiferent de cauza producerii acestora din vina 

executantului, acesta are obligaţia de a efectua, pe cheltuială proprie, toate lucrările de 

consolidare, reparare, reabilitare necesare remedierii defecţiunilor în scopul redării 

drumurilor/podurilor în exploatare în condiţii de siguranţă. De asemenea, are obligaţia de a 

despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avariile produse. 

f. de a menţine în bună stare instalaţiile, echipamentele, materialele, piesele care urmează să 

fie puse în operă, asigurând toate condiţiile de transport, depozitare şi manipulare impuse 

de producător şi în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare; 

g. prestatorul/ executantul răspunde pentru integritatea instalaţiilor pe durata prestării 

serviciilor până la finalizarea contractului. 

 

2.6.2. Obligaţiile şi responsabilităţile Beneficiarului 

a. de a pune la dispoziţia prestatorului/executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut şi pe care Beneficiarul el le consideră necesare îndeplinirii contractului de 

prestări servicii; 

b. de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice, care ţine de personalul propriu, în vederea 

admiterii la lucrări; 

c. de a asigura avizarea documentaţiei tehnico-economice elaborate, respectiv verificarea 

devizelor de lucrări în maxim 3 zile lucrătoare; 

d. de a asigura verificarea documentelor prezentate la finalizarea lucrărilor, în scopul 

completării cărţii tehnice, în maxim 5 zile lucrătoare. 

 

2.7. Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităţilor 

Prestatorul are obligaţia să asigure forţa de muncă, calificată şi autorizată, conform reglementărilor 

legislative, echipamentul individual de protecţie a muncii, supravegherea serviciilor executate de 

personalul propriu sau al subcontractanţilor şi logistica necesare îndeplinirii obiectului contractului, 

la standardele de calitate şi în conformitate cu reglementările tehnice şi legislative în vigoare, în 

domeniu. 

 

În acest sens, prestatorul va prezenta o Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că tot 

personalul implicat în prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentului Caiet de 

sarcini îndeplineşte cerinţele de pregătire profesională, protecţia muncii şi specializare, însoţită de 

Lista personalului alocat realizării obiectului contractului (studii, specialitate, atestare/autorizare) 

 

Personalul alocat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- conducător tehnic – inginer specialitatea energetică/electrotehnică/electromecanică, 

electrician autorizat gradul IIIB, cu o practică de minim 4 ani în execuţia şi/sau exploatarea 

de reţele electrice/instalaţii 0,4-20 kV; 

- responsabil lucrări/şef de lucrare – studii în specialitatea energetică/ electrotehnică/ 

electromecanică, electrician autorizaţi din punct de vedere al securităţii muncii, conform 

reglementărilor în vigoare; 
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- electricieni calificaţi – autorizaţi din punct de vedere al securităţii muncii, conform 

reglementărilor în vigoare; 

- electricieni calificaţi specializaţi în încercări şi verificări – autorizaţi din punct de vedere al 

securităţii muncii conform reglementărilor în vigoare; 

- responsabil cu sănătatea şi securitatea în muncă, PSI şi protecţia mediului. 

 

Prestatorul are obligaţia să dispună de dotările necesare atât pentru prestarea serviciilor de 

proiectare, cât şi pentru execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv: 

- Unelte, scule şi dispozitive; 

- Truse şi aparate de măsură; 

- Utilaje; 

- Mijloace de transport adecvate sezonului de iarnă. 

 

Toate aparatele de măsură trebuie să aibă verificarea metrologică la zi. 

Autoutilajele trebuie sa deţină toate autorizaţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniu. 

În cazul în care legislaţia în vigoare prevede, autoutilajele vor fi manipulate numai de personal 

autorizat. 

Ofertantul va prezenta o listă a dotărilor pe care le deţine, cu menţiuni asupra gestiunii acestora, 

respectiv în proprietate, închiriate, cu contract de comodat sau altă variantă admisă de legislaţia în 

vigoare. 

 

2.8. Certificări/calificări/acreditări/atestate solicitate pentru personalul direct implicat în   

      prestarea serviciilor 

Operatorii economici care prestează serviciile/ execută lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de 

sarcini trebuie să deţină atestat emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei cel puţin de tip C1A -  proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni 

nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 

20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă 

tensiune şi tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 

kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de 

medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune. şi atestat 

de tip  

Prestatorul trebuie să deţină personal autorizat din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în 

muncă, conform cerinţelor legale sau să deţină contracte de prestări servicii cu firme autorizate în 

acest sens.  

 

Prestatorul trebuie să dispună de personal de specialitate pentru îndeplinirea contractului şi 

autorizat/atestat, după caz, conform reglementărilor legislative în vigoare. 

 

Cap.3. Durata contractului 

 

Contractul se încheie pe o perioadă de 45 zile calendaristice. 

 

Cap.4. Garanţii 

 

Perioada de garanţie este de 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor executate şi punerea 

în funcţiune a instalaţiilor.  
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Cap.5. Recepţii 

 

Serviciile de proiectare prestate, respectiv lucrările executate vor fi recepţionate prin semnarea de 

ambele părţi, executant şi beneficiar, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

 

În vederea efectuării recepţiei, executantul va înainta Beneficiarului toate documentele şi 

documentaţiile prevăzute la pct.2.5. al prezentului Caiet de sarcini şi orice alt document prevăzut 

de legislaţia în vigoare. 

 

Documentaţia tehnico-economică în fază PTE, elaborată, va fi predată Beneficiarului, în baza unui 

proces-verbal de predare-primire. 

 

Serviciile/ lucrarile realizate care nu corespund calitativ şi cantitativ reglementărilor tehnice 

specific/ Cărţilor tehnice de produs/ Instrucţiunilor tehnice de produs/Fişelor tehnologice specifice/ 

Caietului de sarcini sau prevederilor contractuale, din vina exclusivă a prestatorului/ executantului, 

se refac pe cheltuiala acestuia conform observaţiilor Beneficiarului, specificate în procesul-verbal 

de recepţie, cu o durată convenită de părţi, şi se încep în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

constatării. 

 

 

Cap.6. Măsuri de sănătate şi securitate în muncă 

 

Operatorul economic care prestează serviciile/execută lucrările ce fac obiectul prezentului contract 

are obligaţia să respecte cu stricteţe prevederile cuprinse în reglementările tehnice şi legislative în 

vigoare, privind sănătatea şi securitatea în muncă.  

 

În acest sens, va lua toate măsurile necesare în vederea respectării: 

- Legea nr.319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, aprobate prin HGR 1425/2006; 

- HGR 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare 

sau mobile; 

- HGR 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

- NTE 010/20/01 -Normă tehnică privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub 

tensiune în instalaţii electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr.34/2021. 

 

Întocmirea Planului de sănătate şi securitate intră în obligaţiile prestatorului/executantului, inclusiv 

avizarea celor elaborate de subantreprenori şi coordonarea activităţii de SSM. Planul de sănătate şi 

securitate se întocmeşte în conformitate cu prevederile HGR 300/2006. 

Prestatorul/executantul are obligația de a lua toate măsurile care se impun, conform reglementărilor 

legale în vigoare privind pregătirea, instruirea şi autorizarea personalului propriu din punct de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv pentru lucrul la înălţime.  

De asemenea, prin grija executantului vor fi asigurate toate dotările necesare de protecţie, 

echipamente, tehnologii, echipament individual de protecţie. 
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Având în vedere zona în care sunt amplasate instalaţiile, prestatorul va asigura personalului 

echipamentul adecvat pentru accesul în parcul eolian în condiţii de altitudine. 

 

Executantul va respecta întocmai instrucţiunile de manevrare, instalare, PIF, comandă, întreţinere, 

specificaţiile tehnice şi fişele tehnologice de montaj ale furnizorului/producătorului de echipamente. 

 

Având în vedere că se execută lucrări în instalaţii existente, se vor lua suplimentar măsurile 

precizate în autorizaţia de lucru/ Convenţia de lucrări, respectiv Convenţia exploatare încheiate între 

executant, operatorul de reţea şi beneficiar, după caz. 

 

Înainte de începerea execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia întocmirii unui Program de lucrări 

care va conţine cel puţin următoarele informaţii şi constituie anexa la Convenţia de lucrări: 

a) Instalaţia nominalizată, locul, incinta (după caz) unde urmează să se execute lucrarea; 

b) Lucrările/operaţiile care se vor executa; 

c) Instalaţia sau părţile de instalaţie care trebuie separate electric sau scoase de sub tensiune; 

d) Echipamentele den comutaţie primatră prin care trebuie să se realizeze separaţia electrică şi 

unde se face delimitarea faţă de instalaţiile electrice rămase sub tensiune; 

e) Forma organizatorică în vbaza căreia se execută lucrarea, numele şi prenumele emitentului; 

f) Personalul desemnat sau numele şi prenumele persoanei care execută manevrele pentru 

realizarea separaţiei electrice şi structura organizatorică de care aparţine acesta; 

g) Personalul desemnat sau numele şi prenumele persoanei desemnată ca admitent şi structura 

organizatorică din care face parte aceasta; 

h) Numele şi prenumele şefului de lucrare şi a executanţilor şi grupele de autorizare ale 

acestora; 

i) Data începerii execuţiei şi durata lucrărilor; 

j) Numele şi prenumele persoanelor care răspund de realizarea Programului de lucrări. 

 

Înainte de începerea lucrărilor, întreg personalul executantului angrenat în lucrare va fi instruit de 

responsabilul DEER – COR IT Oradea, desemnat în acest sens. Instruirea va fi consemnată în fişa 

de instruire colectivă întocmită conform Anexei 12 din HG 1425/2006. 

  

Executantul va colabora permanent cu personalul tehnic din cadrul DEER - COR IT Oradea în ceea 

ce priveşte întocmirea Programului de lucrări, instruirea şi autorizarea personalului, dotarea cu 

echipament individual de protecţie şi echipament tehnic, stabilirea măsurilor organizatorice şi 

tehnice de securitate a muncii şi altele asemenea. 

 

Se interzice admiterea la lucru a personalului dacă nu este instruit şi dacă nu este echipat 

corespunzător. 

 

Eventualele evenimente/incidente din perioada şi în legătură cu serviciile prestate/lucrările 

executate, se vor înregistra de către prestator/executant. 

 

Cap.7. Măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă  

 

Prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor se vor realiza cu respectarea cel puţin a următoarelor 

reglementări: 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriba 

incendiilor 
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- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împiotriva incendiilor pentru 

producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice 

 

În cazul în care la execuţie se utilizează tehnologie cu flacără deschisă, executantul are obligaţia de 

a solicita emiterea permisului de lucru cu foc, în caz contrar fiindu-i interzisă executarea lucrărilor 

cu risc de incendiu. 

 

Cap.8. Cerinţe privind protecţia mediului 

 

Pe tot parcursul derulării contractului de prestări servicii vor urmări şi respecta cerinţele legale şi 

de reglementare aplicabile în domeniul protecţiei mediului, respectiv: 

- SR EN ISO 14001:2005 

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului 

- Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005; 

- OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- HGR 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

Prestatorul are următoarele obligaţii: 

• De a gestiona deşeurile rezultate în urma serviciilor prestate/lucrărilor executate în 

conformitate cu prevederile legale privind gestionarea deşeurilor. În acest sens, acesta va lua măsuri 

de diminuare la minimum posibil a cantităţii de deşeuri generată din activităţile efectuate şi va 

separa deşeurile înaintea colectării, în vederea valorificării sau eliminării definitive.  

• Eliminarea deşeurilor se va face conform normelor specifice  

Prestatorul/executantul are obligaţia de a ţine o evidenţă a cantităţii de deşeuri generate, conform 

Anexa I din HGR nr.856/2002. 

Deşeurile generate în urma operaţiilor de demontare/demolare se vor colecta selectiv.  

Executantul va deţine şi utiliza rezervoare/recipiente etanş pentru depozitarea temporară a 

materialelor şi substanţelor periculoase. 

Efectuarea transportului deşeurilor la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor sau 

la depozitul de deşeuri inerte a localităţii se va face în condiţii de siguranţă. 

 

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, perimetrul CEE, respectiv 

locuri neautorizate în acest scop. 

 

Utilajele şi maşinile folosite la prestarea serviciilor, respectiv la executarea lucrărilor, trebuie să 

corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a reduce poluarea mediului cu noxe rezultate din 

combustibil şi cerinţelor de nivel acustic. 

Executantul va lua toate măsurile necesare protecţiei factorilor de mediu, pe întreaga perioadă de 

derulare a contractului de prestări servicii. 

În timpul execuţiei lucrărilor, executantul va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din propria 

vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi a reglementărilor mai sus amintite. Executantul  va avea 

în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces interne sau ale căilor rutiere 

învecinate amplasamentului lucrării.  
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La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora 

în circuitul funcţional iniţial. Executantul are obligaţia de a preda amplasamentul către achizitor, 

liber de reclamaţii şi sesizări. 

 

Situaţiile speciale, incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact 

semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate, în timp 

util, Beneficiarului. 

 

Cap. 9. Prevederi de calitate 

 

Piesele de schimb, materialele şi echipamentele puse în operă trebuie să corespundă din punct de 

vedere tehnic şi calitativ standardelor europene în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de 

conformitate şi garanţie, specificaţii tehnice, fişe de securitate (dacă este cazul).  

 

Executantul răspunde de asigurarea condiţiilor de manipulare şi depozitare a materialelor, 

echipamentelor şi pieselor de schimb, în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât 

acestea să-şi păstreze integritatea, parametrii şi caracteristicile din proiectare. 

 

Înaintea punerii în operă, toate materialele vor fi supuse unui control vizual pentru a se constata 

eventualele degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ. Materialele şi piesele care nu 

corespund vor fi înlocuite. 

 

Materialele, echipamentele, piesele de schimb utilizate în prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor 

vor respecta prevederile OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a 

legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. 

 

Încercările, verificările şi testările materialelor puse în operă şi a lucrărilor de reparaţii executate se 

vor face prin grija executantului care va suporta şi costurile acestora, inclusiv al manoperei aferente.  

 

Cap.10. Plăţi 

 

Facturarea serviciilor de proiectare prestate şi a lucrărilor executate se realizează după semnarea 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi 

acceptarea la plată a situaţiei de lucrări prezentate. 

 

Termenul de plată a facturii emise este de 30 de zile de la data acceptării la plată a acesteia, de către 

Beneficiar.  

 

Cap.7. Alte informaţii 

 

Propunerea tehnică va răspunde cerinţelor Caietului de sarcini şi va conţine: 

- Asumarea integrală a tuturor obligaţiilor ce rezultă din Caietul de sarcini; 

- Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că tot personalul implicat în 

prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini îndeplineşte cerinţele de 

pregătire profesională, protecţia muncii şi specializare; 

- Lista privind structura de personal, însoţită de atestate/autorizări; 

- Lista privind utilaje, aparate şi truse 
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Având în vedere zona în care sunt amplasate instalaţiile şi parcul eolian, cu un traseu dificil cu 

precădere în condiţii meteo deosebite, ofertanţii au obligaţia de a vizita amplasamentul înainte 

de formularea ofertei. 

 

Cap.8. Anexe 

 

- Anexa 1 – Schema monofilară de încadrare în sistem 

- Anexa 2 – Program de lucrări 
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