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SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI initiaza achizitie directa pentru 
servicii de verificare a instalatiilor electrice, prizelor de pamant si paratraznetelor. 

Cerintele caietului de sarcini sunt  considerate ca fiind obligatorii si minimale.În acest 
sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această 
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale. 

Orice oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini 
nu va fi luata in considerare.  

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI detine in locatiile sale 27 de 
tablourie lectrice si 17 prize de pamant. 

 
 
 
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 
 
Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia unor servicii de masurare si 

verificare anuala a instalatiilor electrice, a prizelor de pamant, verificare paratraznete, 
verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie 
precum si eliberarea buletinelor PRAM, conform legislatiei in vigoare. 

Verificarile si masurarile la instalatiile de prize de pamant si paratraznete au ca scop: 
-prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si 

echipamentele de lucru; 
-prevenirea incendierii cladirilor si distrugerii aparaturii electrice si electronice; 
Operatorul economic care emite buletine PRAM si efectueaza lucrari la instalatiile 

racordate la Sistemul Energetic National  trebuiesa fie atestat ANRE, conform Ordinului 24 
din 20 iulie 2007. 

Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat  
ANRE, electicianul care efectueaza verificarea va avea viza pe carnetul de electrician, 
corespunzator cu activitatea pe care o desfasoara, conform cu legislatia in vigoare.  

Prestatorul se oblige sa respecte standardele si normele de referinta: 
- Legea 319/2006 –Legea sanatatii si securitatii in munca; 
- HG 1425/2006 + HG 955/2010 –Norme metodologice de aplicare a Legii319/2006; 
- HG 109112006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentrul ocul de munca 

(art. 8b,c); 
- HG I146/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizare în muncă 

de catre lucratori a echipamentelor de muncă; 
- DGPSI004 – privind reducerea riscului la incendiu. 
- STAS 12604/4 – Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe 
- STAS 12604/5 – Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. 
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- Normativ de încercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice - I7 / 
2011; 

- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor; 

 
 
 
OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
 
 

 Prestatorul va executa cel putin urmatoarele operatii: 
- Verificarea tuturor componentelor sistemului, daca respecta toate standardele; 
- Verificarea continuitatii conductorilor; 
- Revizuirea starii de conservare a tuturor elementelor; 
- Masurarea rezistentei de impamântare; 

 Prestatorul se oblige sa execute serviciile prevazute in contract cu 
profesionalism, la standardele si performantele prevazute de legislatia romaneasca si 
europeana aflata in vigoare. 

 Prestastorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiilor si metodelor 
de prestare utilizate ,cat si de calificarea personalului folosit. 

 Prestatorul va elibera un buletin de verificare individual pentru fiecare priza de 
pamant in parte in care va mentiona urmatoarele elemente: 

- data efectuarii verificarii;  
- functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea; 
- denumirea instalatiei sau a partii de instalatie la care s-a efectuat verificarea; 
- metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest 

sens; 
- aprecierea supragradului de umiditate a solului( umed, uscat, inghet); 
-observatii asupra defectelor constatate ce urmeaza a fi inlaturate de catre 

beneficiar; 
 Dupa prestarea serviciilor, in cazul in care valorile masurate nu corespund 

normelor (instalatia prezinta pericol de electrocutare, paratraznetul nu mai prezinta 
siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet, etc), prestatorul va comunica in scris 
deficientele constate si masurile de remediere. 

 Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea 
procesului verbal de receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica 
efectuarea serviciilor solicitate si receptia lor. 
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Operatorul economic cu care se va initia achizitia trebuie sa prezinte urmatoarele 

documente: 
-Certificate constatatoare din care sa reiasa datoriile la bugetul local si bugetul de 

stat in original/ copie legalizata/ copie conform cu originalul; 
-Indeplinirea conditiilor de calitate mediu, respectarea Legii 319/2006 privind 

securitatea si sanatatea in munca, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor-
declaratie pe propria raspunde; 

 
Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT. 
 
Valoarea totala estimate este de 2.500,00 lei inclusiv TVA. 
 
Ofertele vor fi postate pe SEAP cu denumirea “servicii de verificare instalatii 

electrice, prize de pamant si paratraznete” si codul CPV 50711000-2, pana in data de 
17.11.2022, ora 16.30, iar la descriere se va specifica ca operatorul economic indeplineste 
conditiile caietului de sarcini nr.121477/08.11.2022. Impreuna cu oferta financiara va fi 
atasat si atestatul ANRE, precum si carnetul de electrician vizat al persoanei care urmeaza 
sa efectueze verificarea instalatiilor electrice, a prizelor de pamant si paratraznetelor. 

 
 
 
                SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV 
                                                    SEF SERVICIU 
                                                     DragosLeonte 

 

 


