CAIET DE SARCINI
pentru prestarea activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si
menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ pe raza U. A. T.
Cristuru Secuiesc
Cod CPV: 90620000-9 Servicii de deszăpezire

INTRODUCERE
Prezenta documentație a fost elaborată în temeiul Legii 98/2016 privindachizițiile
publice, cu completările și modificările ulterioare.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborararea și
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant, oferta de preț.
ART. 1
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al
zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ORAȘULUI CRISTURU
SECUIESC INCLUSIV SATUL BETEȘTI ȘI SATUL FILIAȘ.
ART. 2
Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 3
Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi
transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 4
Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi
a îngheţului sunt cele din anexa nr. 3.
ART. 5
Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt
prezentate în anexa nr. 4.
ART. 6
În cazul gestiunii delegate a prestării activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de pe
căile publice în orașul Cristuru Secuiesc se impune existenţa unei dotări minime cu mijloace
mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului şi transportul zăpezii conform anexei nr. 5.
ART. 7
Operatorul serviciului de deszăpezire va asigura până la data de 01. decembrie
întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a
poleiului.
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ART. 8
Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de curăţare şi transport al zăpezii de
pe căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, trebuie să
se realizeze pe baza următoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
c) conservarea si protecţia mediului înconjurător;
d) asigurarea calităţii si continuităţii serviciului;
e) securitatea serviciului;
(1) Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al
zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a orașului Cristuru Secuiesc.
(2) Deszapezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii
sau gheții și de combatere a poleiului în scopul desfășurării circulației autovehiculelor în
condiții de siguranță.
(3) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va
organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de
pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.
(4) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă în timpul iernii,
operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autoritatea administraţiei
publice locale, până la 1 noiembrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea
şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:
a) pregătitoare;
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
c) de prevenire şi combatere a poleiului.
(5) Operatorul împreună cu Primăria orașului Cristuru Secuiesc, va lua măsurile de
organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi
dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
b) organizarea unităţilor operative de acţiune;
c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii.
(5) Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare
a zăpezii;
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;
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d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;
e) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de
telefon de la serviciu şi de acasă;
f) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.
(6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate, are ca scop
menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de
operaţii:
a) pluguitul;
b) combaterea poleiului;
c) încărcatul mecanizat şi transportul zăpezii
(7) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau
mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în
care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în
perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.
ART. 9
Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să
se realizeze:
a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de deszăpezire aprobat de autoritatea
administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de curăţare mecanizată a tuturor căilor publice, pentru
prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în
locurile care au fost autorizate în acest scop;
j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare
combaterii poleiului de pe căile publice;
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k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia,
încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de
calitate;
l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul
serviciului de salubrizare;
m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în
număr suficient.

4

Anexa nr. 1
la caietul de sarcini
Căile de circulaţie pe care se execută
activitatea de curăţare a zăpezii
NR.
STRADA
CRT.
1
Cart. Harghitei (și între blocuri)
2
Str. Harghitei (între inters. cu str. Cecheşti şi inters. cu str. Căii Ferate)
Str. Căii Ferate
3
Str. Gării
4
Str. Cimitirului
5
Str. Morii
6
Str. Arany J.
7
Str. Târnavei
8
Cart. Kossuth L
9
Str. Plopilor
10
Str. Kolcsey F.
11
Str. Florilor
12
Str. Pictor Szecsi A.
13
Str. Szekely
14
Cart. David F. (blocuri și case de locuit)
15
Cart. Orban Balazs
16
Străzile principale din Filiaş
17
Străzile secundare din Filiaş
18
Str. Orban Balazs.
19
Str. Stadionului
20
Str. Ady Endre
21
Str. Gyertyanffy Istvan.
22
Str. Mihai Eminescu
23
Str. Kecskes
24
Str. Henter
25
Str. Budai Nagy Antal.
26
Str. Scurtă
27
Str. Gabor Aron
28
Str. George Coşbuc
29
Str. Tiglăriei
30
Str. Petofi Sandor
31
Str. Bem Jozsef
32
Str. Grâului
33
Str. Grădinilor
34
Str. Băii
35
Str. Harghitei (între inters. cu str. Cecheşti şi podul de cale ferată)
ambele
părţi ale căii ferate
36
Str.
Katustava
37
38
39
40

Str. Gyarfaskert
Str. Fabricii
Str. Marin P.
Str. Varga Katalin
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NIVEL DE
PRIORITATE
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2

41
42
43
44
45

Cart. IOSF
Sat Beteşti (în afară de str. Principală DJ 137)
Str. Băjeni
Str. Erzsebetkut
Str. Soskut

2
2
3
3
2

Anexa nr. 2
la caietul de sarcini

Trecerile pietonale pe care se execută manual lucrările de curăţat zăpadă şi gheaţă în
oraşul Cristuru Secuiesc

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intersecţii şi trecerile pietonale
aferente
Gradiniţa „Mesevar”
Primăria oraşului
Intersecţia str Libertăţii cu str Cecheşti
Intersecţia str Libertăţii cu str Cecheşti
Capătul de sud a str. Cecheşti
Parcarea din centrul oraşului
Intersecţia cu str. Căii ferate
TOTAL

Suprafată
Grad de
deszăpezită
prioritate
mp
48 mp
1
48 mp
1
60 mp
1
60 mp
1
48 mp
1
48 mp
1
48 mp
1
360 mp

Anexa nr. 3
la caietul de sarcini
Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute cu prioritate
în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului
Nr.
crt.

Denumire
tronson stradă

Gradul de Gradul de urmarire
prioritate

1
2
3
4
5
6
7
8

Str. Arany János
Str. pictor Szécsi András
Str. Gradinilor
Str. Petőfi Sándor
Str. Orbán Balázs
Str. Caii ferate
Str. Garii
Str. Principala Filias

1
1
2
2
1
2
2
2
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Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare
Maxim, in zilele lucratoare

Anexa nr. 4
la caietul de sarcini
Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile:
Sare pentru drumuri
Nisip

Anexa nr. 5
la caietul de sarcini
Dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Felul utilajului
Plug pentru zăpadă
Utilaj pentru împrăștiat material antiderapant
Încărcător frontal
Vehicul pentru transport zăpadă

Nr.
Buc
1
1
1
1

Prezentul Caiet de sarcini a fost adoptat de Consiliul Local al oraşului Cristuru
Secuiesc prin Hotărârea nr. 38/2020.

Cristuru Secuiesc, la 20 februarie 2020.
Preşedintele şedinţei,
Pálffy Zoltán
Contrasemnat pentru legalitate:
Secretar general,
Vári Ferencz
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