
 
 

 

  Direcția Economică/Departament Comercial 

Serviciul Administrativ-Aprovizionare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU ACHIZIȚIA ȘI MONTAJ DE MOBILIER 

ȘI ACCESORII ÎN VEDEREA DOTĂRII CLADIRII 

DISPECERAT DIN CADRUL RAMPEI BILED 

                                                                                                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.1. DESCRIERE GENERALĂ 

  Acest Caiet de sarcini cuprinde principalele cerințe ce trebuie îndeplinite de furnizor și a 

produselor solicitate în vederea dotării și mobilării cladirii sediului administrativ din cadrul Rampei 

Biled, proprietate CONPET S.A. 

1.2. BENEFICIAR 

CONPET S.A. 

Adresa Ploiești, str. Anul 1848, nr 1-3 

Tel : 004 0244 401360 

Fax : 004 0244 516451 

Email conpet@conpet.ro 

website www.conpet.ro 

1.3. LOCAȚIE 

Conpet SA - Rampa Biled, Comuna Biled, judetul Timis 

 

2. CERINȚE 

  Având în vedere receptia Sediului administrativ dispecerat Rampa Biled, proprietate 

CONPET S.A. situat în Com. Biled, jud. Timis,  este necesară achiziția de mobilier pentru aceasta.   

Imobilul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini va avea următoarele categorii de mobilier: 

- Mobilier pentru birou 

- Mobilier pentru sala sedinte 

  Cantitățile, dimensiunile și caracteristicile pieselor de mobilier ce vor fi achiziționate si 

montate sunt descrise în anexa 1, parte integrantă a caietului de sarcini. 

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Experiență similară minim 1 contract cu obiect asemănător. 

Se vor prezenta certificări pentru produsele comercializate. 

Asigurare service în garanție, asistență service și mentenanță. 

Garanție piese de schimb 12 luni. 
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Termenul de execuție = 15 zile de la data semnării procesului verbal de predare -primire 

amplasament, termen de montaj și punere în funcțiune 5 zile, incluse în cele 15. 

Garanția acordată produselor = 12 luni. 

Lucrările vor fi executate în conformitate cu standardele și procedurile internaționale în 

domeniu. 

Prețul total va include și cheltuielile de transport și manopera montaj. 

Preliminar întocmirii ofertei, ofertantul are obligația vizitării locației pentru verificarea 

cantității din caietul de sarcini în acord cu situația din locație. 

Odată cu depunerea ofertei va prezenta un document semnat pe proprie răspundere prin care 

să certifice faptul că și-a însușit condițiile din locație privind execuția mobilierului. 

4. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR 

Recepția la terminarea lucrărilor. 

Executantul va comunica beneficiarului data finalizării lucrărilor prevazute în contract. 

Recepția la terminarea fiecarei acțiuni se va face pe baza de proces verbal încheiat între 

executant și persoana desemnată de beneficiar. 

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

• Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă  

• HG 971/2006- Privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și /sau de sănătate 

la locul de muncă.  

• HG 1048/2006- Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de muncă  

• HG 1146/2006-Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă 

de către lucrători a echipamentelor de muncă, precum și normele metodologice pentru 

aplicarea Legii securitații și sănătății în muncă  

• OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;  

• OMAI nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în 

domeniul situațiilor de urgentă;  

 

6. CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, 

SITUAȚII DE URGENȚĂ  

Prestatorul:   

- va instrui personalul propriu care execută lucrările, cu norme specifice de securitatea 

muncii și situații de urgență pentru acest gen de lucrări;  

- va asigura dotarea personalului propriu cu materiale igienico-sanitare și mijloace de 

protecție colectivă / individuală (săpun, dezinfectanți, măști de protecție, mănuși de 

protecție, combinezon, după caz etc.) și va lua măsuri pentru dezinfectarea 

corespunzătoare a spațiilor pe care le utilizează exclusiv personalul propriu.  



 
 

 

- va supraveghea permanent la fața locului, prin conducătorii lucrării, starea de sănătate 

a personalului propriu.  

- personalul prestatorului va respecta toate indicațiile Beneficiarului legate de securitatea 

muncii și situații de urgență la locul de prestare a activității. 

  

ATENȚIE: Înainte de începerea activității toți salariații executantului vor participa la 

instruirea colectivă în domemeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență 

organizată de beneficiar  

 

 

  Șef Departament Comercial 

     Jr. Dan MANOLACHE 

Şef Serviciul Administrativ-Aprovizionare, 

                                                                                                               Jrn. Dragoș GUNIA 

 

 

                                                                                                           Ȋntocmit, 

                                                                                                Ing. Eduard DURBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa nr 1 

Listă mobilier birou  

 

Scaun ergonomic rotativ, piele ecologica, cadru Al, mecanism oscilant, sarcina 140kg – 7 buc 

Birou 120*73*80 cm, decor stejar – 7 buc 

Cub depozitare, 3 sertare, decor stejar+alb lucios 47*61.5*45cm - 9 buc 

Corp etajera depozitare, 4 rafturi, 70*110*33cm, decor bambus – 3 buc 

Birou 160*73*80 cm, decor stejar – 4 buc 

Corp birou, imbinare in colt 80*73*80cm, decor stejar – 2 buc 

Scaun ergonomic, cadru si manere negru, piele ecologica maro, sarcina 140kg – 1 buc 

Scaun ergonomic, piele ecologica cappucino, sarcina120kg – 1 buc 

Corp etajera depozitare 120*217*40cm, decor stejar, cu usi albe, cheie si sertare – 5 buc 

Corp etajera depozitare 120*116*40cm, decor stejar – 5 buc 

Corp etajera depozitare 43*116*40cm, decor stejar – 1 buc 

Corp etajera depozitare 80*112*36cm, decor stejar – 1 buc 

Polita perete 80*1.8*2cm, decor stejar – 5 buc 

Masa 80*74*80, decor stejar, grosime blat 22mm – 3 buc 

Panou cuier, 1 bara umerase, 3 carlige Al – 1 buc 

Cuier perete 12*175*2.8cm, 3 carlige Al – 2 buc 

 

Listă mobilier sala sedinte  

 

Scaun fix, tapiterie negru, cadru otel inoxidabil 51*92.5*61 cm – 20 buc 

Masa extensibila cu deschidere sincron, decor stejar 150*76*90cm – 3 buc 

Corp etajera depozitare 100*217*40cm, decor stejar – 5 buc 

Corp etajera depozitare 43*217*40cm, decor stejar, cu usi al lucios – 1 buc 

Corp etajera depozitare 100*217*40cm, decor stejar, 2 sertare, usa sticla cu rama Al – 1 buc  

 

 

 

  Șef Departament Comercial 

     Jr. Dan MANOLACHE 

Şef Serviciul Administrativ-Aprovizionare, 

                                                                                                               Jrn. Dragoș GUNIA 
 

 

                                                                                                           Ȋntocmit, 

                                                                                                Ing. Eduard DURBAC 
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