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CAIET DE SARCINI  

a activităţii de 
evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna 

 
 

ART. 1. În conformitate cu prevederile: 
- art. 8 alin. (2) lil. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
- art. 261 alin(l) din Ordinul nr.88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
- Ordinului 89/2007 ANRSC pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
Ţinând cont de prevederile: 
- Legii apelor 107/1996 cu modificările si completările ulterioare 
s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru activitatea de evacuare a apelor pluviale şi de 

suprafaţă din intravilanul comunei Crasna 
 
CAP. 1 Obiectul caietului de sarcini 

 
ART. 2-Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
activităţii de evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna, stabilind 
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de 
eficienţă şi siguranţă. 
ART. 3-Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de canalizare- activitatea 
de evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna, indiferent de modul 
de gestiune adoptat. 
ART. 4-Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de 
evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna şi constituie ansamblul 
cerinţelor tehnice de bază. 
ART. 5-(l) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme 
de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde 
relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la 
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din 
actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de de colectare, 
canalizare si evacuare a apelor pluviale. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementări obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul prestării serviciului de canalizare-activităţii de evacuare a apelor pluviale şi 
de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna şi care sunt în vigoare. 
ART. 6- Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul 
serviciului public de canalizare prestat 
 
CAP. 2 Cerinţe organizatorice minimale 
 
ART. 7- Operatorul serviciului de canalizare-activitatea de evacuare a apelor pluviale şi de 
suprafaţă din intravilanul comunei Crasna, va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
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b) exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor cu personal autorizat, în funcţie de specificul 
activităţii; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul 
serviciului de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale; 

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în condiţiile legii; 

e) exploatarea sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu 
respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare; 

f) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemului de canalizare; 
gl)prcstarea serviciului de canalizare in întreaga arie de operare pentru care are hotărâre de dare în 

administrare; 
p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 
q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate 

cu forţe proprii şi cu terţi; 
r) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 
s) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
t) să ţină evidente distincte si contabilitate separată pentru serviciul de canalizare-activitatea de 

evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna; 
u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumat prin contractul de delegare; 
v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 
w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 

asumate prin contractul de delegare; 
x) alte condiţii specifice ce vor II stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

ART. 8-Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului de canalizare . 
ART. 9(1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru prestarea activităţii precum si pentru intretinerea, 
exploatarea si funcţionarea sistemului aferent se realizează pe criterii economice si comerciale ; 
mijloacele materiale si financiare necesare desfăşurării activităţilor se asigura prin bugetul de 
venituri si cheltuieli aloperatorului.. Veniturile operatorului se constituie prin incasarea 
contravalorii serviciilor prestat/furnizate, cu asigurarea următoarelor principii: 

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte 
servicii publice de interes general; 

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor. 
 (2)Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea 
metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de 
producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a 
costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare 
a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 
utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. 

(3) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac 
cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente. 
(4) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea 

acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-
ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări 
sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin HCL ; aceste servicii se facturează şi se încasează 
separat de către operatori. 
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 (5)Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice, aferente 
sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse: 

a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local; 
b) credite bancare, ce pot fi garantate de consiliul local; 
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale, potrivit legii; 
e) fonduri transferate de Ia bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor programe de 

investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat; 

f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul 
"construieşte - operează - transferă" şi variante ale acestuia, în condiţiile legii; 

g) alte surse, constituite potrivii legii. 
 (6)0biectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de 
utilităţi publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri 
comunitare, se nominalizează în listele anuale de investiţii anexate la bugetele locale şi se aprobă 
odată cu acestea prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale . 
 (7) Decontarea serviciilor prestate se va face cu frecventa lunara, pe baza facturilor emise de 
delegat, insotite de situaţiile de lucrări confirmate si acceptate la plata de către delegatar. Situaţiile 
de lucrări vor fi întocmite conform programelor de lucrări aprobate, pe activităţi. 
 
CAP. 3 Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna 
 
ART. 10- Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de evacuare a apelor pluviale şi de 
suprafaţă, în condiţiile legii, pe raza teritorial-administrativă a comunei Crasna. 
ART. 11-(1) Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport apa pluviala şi ale gurilor de 
scurgere din municipiul Crasna sunt prezentate în Anexa nr 1.  
(2) Anexa nr.l va fi completata de către operator prin realizarea inventarului complet al 
colectoarelor de transport apa pluviala şi ale gurilor de scurgere existente, caracterizarea acestora, 
gradul de acoperire cu reţele de canalizare pluviala a ariei administrativ teritoriale Crasna si a 
Planului sistemului de canalizare pluviala si profilurile longitudinale ale reţelei de canalizare, pe 
tronsoane, pina la data de 01.12.2010 
ART. 13-(l)Operatorul va implementa Programul de reabilitare si extindere a sistemului de 
canalizare conform strategiei de dezvoltare a serviciului de canalizare pluviala si a planului de 
implementare aprobat de către Consiliul local. 
ART. 14 -Operatorul are obligaţia de a efectua măsurători de debite de apa pluviala colectata si de a 
intocmi graficele de variaţie a cantităţii de ape, minimă, medie şi maximă colectata, anual, precum 
si de a urmări variaţia costurilor de exploatare. 
ART. 15. Operatorul va presta activitatea in conformitate cu prevederile regulamentului serviciului 
de canalizare, normativele si normele tehnice in vigoare aplicabile domeniului si conform 
prezentului caiet de sarcini. 
ART. 16 -(l)Prestarea activităţii se va face pe baza unui Program anual de lucrări (de întreţinere 
periodică, de întreţinere neprogramate, lucrări de intervenţii accidentale, constind din   verificarea şi 
înlocuirea grătarelor gurilor de scurgere, scoaterea nămolului depus în depozitele gurilor de 
scurgere, umplerea cu apă si spălarea gurilor de scurgere, dar si de redimensionare a conductelor 
reţelei de canalizare, multiplicare şi/sau repoziţionare a gurilor de scurgere-colectare, precum si 
lucrări de modernizare si 
extindere a reţelelor de canalizare) .întocmit si fundamentat anual de către operator si avizat de către 
Consiliul local si a programului lunar comunicat către autoritatea publica locala. Programul anual 
de lucrări insotit de fisele de fundamentare si memoriile tehnico-economice justificative va fi 
aprobat odată cu aprobarea bugetului local, anual. 
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 (2)Evidenta lucrărilor efectuate se face zilnic de către operator; pe baza acestora operatorul va 
intocmi situaţii de lucrări lunare, prin aplicarea tarifelor aprobate. 
(3) Verificarea ,confirmarea si recepţia cantitativa si calitativa a lucrărilor executate se asigura lunar 
de împuterniciţii primarului, din cadrul serviciilor de specialitate si respectiv, in conformitate cu 
Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările ulterioare, pentru lucrări de 
constructii.Pe baza acestor confirmări prestatorul va intocmi situaţii de lucrări lunare. 
(4)Confirmarea si acceptarea la plata a lucrărilor se asigura lunar, de primar, pe baza situaţiilor de 
lucrări, conform Programului de lucru avizat. 
( 5) Autoritatea administraţiei publice locale, prin personalul împuternicit, va urmări şi verifica 
atingerea şi respectarea indicatorilor de calitate şi de performanţă ai serviciului; împuterniciţii 
primarului vor controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei privind 
activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal 
de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. 
(6) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale, aplică 
penalităţile prevăzute in contractul de delegare. 
(7) Operatorul are obligaţia respectării reglementărilor obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, pe parcursul furnizării 
serviciului/activităţii de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale in municipiul Crasna , 
dupa cum urmează: 

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu modificări si completări ulterioare 
- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii si sanatatii in munca Norme metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 319 / 2006, aprobate prin HGnr. 1425/2006 
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor Legea 481/2004 
privind protecţia civila; 
- Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de protecţia împotriva incendiilor 

precum si alte reglementari in vigoare specifice domeniilor. 
ART. 17-(l)Numarul de personal necesar pentru prestarea serviciului este prevăzut in Regulamentul 
de organizare si funcţionare. 
 (2)Dotarea tehnica existenta este prezentata in Anexa nr. 2 
ART. 18- Prestarea activităţii de evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei 
Crasna se va efectua astfel încât să se realizeze: 

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unui serviciu de calitate; 

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c) respectarea regulamentului serviciului de canalizare- activitatea de evacuare a apelor 

pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna, aprobat în condiţiile legii; 
d) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
e) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţii serviciului, de personal calificat 

şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţii, inclusiv a personalului de specialitate; 
ART. 19- In activitatea sa operatorul va asigura: 

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare 
aprobaţi;urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri 
specifice; 

b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii 
privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau 
alţi indicatori de performanţă; 

c) informarea utilizatorilor despre planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi 
modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale 
in municipiul Crasna, care pot afecta calitatea serviciului; 

d) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute în 
legătură cu calitatea serviciilor; 



5 

 

 
ART. 20-Anxele 1-2 fac parte din prezentul caiet de sarcini 
 
 
 
 
 



 

 
Anexa nr.l Ia caietul de sarcini al activităţii de evacuare a apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna- 
Caractcristicile reţelei dc canali/arc pluviala  ___________________________________________  
Denumire tronson Material Lungime Secţiune Panta Capacitat 

ea de 
preluare 

Poziţia căminelor Poziţia 
gurilor de 
scurgere 

 Rupere 
panta 

Spălare Intersecti 
e 

 

CANALIZARE,STR. ANDREI 
SAGUNA 

beton 365 300 mm 0,5-3 %  X  X  

TOTAL  35.2
01 

       

 
Anexa nr. 2 - Dotarea tehnica existenta 

 
 
 
 
 
 

 
Dotările se utilizează si pentru prestarea serviciului de administrare a domeniului public si privai, activitatea de administrare, întreţinere si exploatare drumuri 
 
 

Tip dotare Număr 
existent 

Capacitate An de fabricaţie 

1. Autospeciala universala UNIMOG *   2008 
2. Autobasculanta pentru transport 3.5 t *   2002 
3. Ifron *   2000 


