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CAIET DE SARCINI  
privind achiziția de servicii de curățare a birourilor 

 
 

1. Obiectul contractului de prestări servicii: Servicii de curățare a birourilor în spațiile 
aparținând Instituției Prefectului Județul Timiș, pe o suprafață totală de 2.128,91 mp. 
 

2. Durata contractului: contractul se va derula pentru o perioadă de 12 luni de la data 
semnării, funcție de indicatorii de buget aprobați cu această destinație. 

 
3. Locațiile Beneficiarului: suprafața pentru care se vor asigura aceste servicii este de 

2.128,91 mp, ce reprezintă spații care cuprind arhivele, birourile, căile de acces, 
camerele, holurile, încăperile, magaziile, și se referă la următoarele adrese: 
3.1.Instituția Prefectului Județul Timiș localizată în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 17, Cod 
poștal 300034, Județul Timiș, subsol, parter, etajul 1 din clădirea Palatului Administrativ în 
suprafață de 1.250,02 mp si 4 (patru) grupuri sanitare; 
3.2.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
localizat în incinta magazinului Iulius Mall din Timișoara, Strada Aristide Demetriade nr. 1, 
cu suprafața de 422,89 mp si 2 (două) grupuri sanitare; 
3.3.Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple localizat 
în incinta magazinului Iulius Mall din Timișoara, Strada Aristide Demetriade nr. 1 cu 
suprafața de 456 mp şi 2 (două) grupuri sanitare. 

   
NOTĂ:  

Operatorul economic interesat are dreptul să își declare intenția de a vizita 
amplasamentele printr-o adresă transmisă autorității contractante, cu cel puțin 24 de ore 
anterior datei stabilită pentru vizită, adresă în care vor fi menționate și persoanele care vor 
participa la vizită, dar nu mai târziu de 2 zile inainte de depunerea ofertelor. 

Vizita se va efectua pentru ca ofertanții să inspecteze amplasamentul, în scopul 
evaluării din punctul lor de vedere a cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare 
pregătirii unei oferte fundamentate și conformă cu datele reale din teren. 

 
 

4. Programul de lucru: Serviciile de curățenie și igienizare se vor desfășura în intervalul orar 
6.00 – 14.00 și ocazional, în afara orelor de program ale BENEFICIARULUI, la solicitările 
exprese ale acestuia. 
 

 



5. Cerințe generale obligatorii: 
a) Activitățile de curățenie și de întreținere (zilnic)  

• golirea recipientelor destinate colectării selective a deșeurilor amplasate în 
birourile/incintele instituției, conform Legii 132/2010; 

• aspirarea prafului în birouri, holuri, săli de ședință, căi de acces; 
• măturarea antistatică a pardoselilor neacoperite din fiecare birou, cameră,îincăpere, 

magazie cât și a căilor de acces, holurilor; 
• ștergere de praf a mobilierului cu lavete și soluții speciale adecvate suportului pe care 

se aplică; 
• ștergere de praf și curățarea telefoanelor, calculatoarelor, aparatura, etc; 
• aerisirea și odorizarea spațiilor; 
• spălarea pardoselilor neacoperite atât din interiorul fiecărui birou, cameră, încăpere, 

magazie, cât și a celor din căile de acces, holurilor, cu detergenți adecvati tipului de 
pardoseală; 

• colectarea și depozitarea deșeurilor în locurile special amenajate, pe categorii, conform 
Legii 132/2010; 

• curățarea și igienizarea locurilor de depozitare a gunoiului; 
• furnizarea și înlocuirea produselor consumabile din grupurile sanitare; 
• întreținerea, igienizarea grupurilor sanitare: spălare pardoseli, faianta, obiecte sanitare 

și oglinzi cu soluții degresante, dezinfectante, desfundat grupuri sanitare după caz; 
• Curățarea, dezinfectarea, igienizarea și spălarea WC-urilor din grupurile sanitare din 

toate locațiile BENEFICIARULUI; 
 

b) Curățenie generală o dată pe lună: 
• Curățarea pânzelor de păianjen din locurile greu accesibile; 
• aspirarea de praf a jaluzelelor; 
• curățarea corpurilor de iluminat, a caloriferelor; 
• spălarea ușilor fiecărei camere, căi de acces, încăpere, magazie, birou, hol; 
• ștergerea suprafețelor superioare ale dulapurilor, rafturilor, fișetelor, polițelor; 
• spălarea geamurilor din toate locațiile autorităţii contractante, în timpul orelor  de 

program. 
 
c) Curățenie ocazională la cerere: 

 
Activități ce se desfășoară în cazul alegerilor, referendumurilor, prestatorul va 
asigura un serviciu de continuitate, personalul putând fi pus la dipoziție pe toată durata 
desfășurării evenimentelor. 

 
6. Disfuncționalitățile apărute zilnic vor fi aduse imediat la cunostința persoanei 

responsabile cu desfășurarea contractului din cadrul Compartimentului Administrativ. 
 
 

7. PRECIZĂRI DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE: 
 

Oferta va conține prețul solicitat pentru serviciile de curățenie și va fi exprimată în lei/lună și 
va include: 

- valoarea manoperei; 
- valoarea cheltuielilor cu resursele tehnice, echipamentul de lucru și protecție pentru 

personal; 
- se va ține cont în elaborarea ofertei financiare de influența legislației pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 
 

 



        8. Obligaţiile PRESTATORULUI şi persoanele responsabile de buna executare a 
contractului: 
• prestatorul va menţiona în scris datele de contact ale coordonatorului persoanelor 

responsabile de executarea contractului; 
• prestatorul va menţiona graficul de îndeplinire a contractului de prestări de servicii; 
• se va asigurara echipamentul de protecţie pentru personalul care va executa serviciul, 

instruirea acestui personal din punctul de vedere al SSM şi asigurarea acestuia din punct de 
vedere al sănătăţii la locul de muncă; 

• produsele utilizate şi tehnologiile aplicate pentru prestarea serviciului trebuie să fie avizate 
de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului; 

• prestatorul nu va utiliza substanţe toxice periculoase pentru om, iar deşeurile rezultate din 
activitatea proprie sunt predate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• se va interzice accesul persoanelor responsabile de executarea contractului la tehnica de 
calcul şi la telefoane/faxuri; 

• se va interzice utilizarea informaţiilor şi documentelor la care au acces persoanele 
responsabile de executarea contractului în perioada efectuării serviciilor; 

• activitatea persoanelor responsabile de executarea contractului se va desfăşura fără a 
afecta în vreun fel integritatea bunurilor. 
 

9. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
 
• va pune la dispoziţia PRESTATORULUI spaţiul corespunzător de depozitare a materialelor, 

utilajelor, ustensilelor de lucru necesare prestaţiei; 
• va asigura energia electrică, apa, hârtia igienică, prosoapele de hârtie, săpunul lichid, 

găleţile, mopuri, containerele pentru gunoi necesare desfăşurării prestaţiei; 
• va asigura plata curentului electric, a apei, costurile pentru evacuarea şi transportul 

resturilor menajere; 
• va asigura achiziţionarea de substanţe, detergenţi, săpunuri şi alte materiale specifice 

activităţii de curăţenie şi igienizare, avizate din punct de vedere sanitar şi al mediului, fără 
efecte secundare în cazul contactului uman; 

• starea tehnică a utilajelor şi echipamentelor folosite trebuie să se încadreze în NTSM 
(Normele de Tehnica Securităţii Muncii); 

• reprezentantul beneficiarului recepţionează lunar, împreună cu coordonatorul persoanelor 
responsabile, execuţia contractului (semnând împreună cu acesta din urmă documentul de 
decontare), modul în care s-a respectat graficul de îndeplinire a contractului. 

 
10.  Modificarea preţului unitar: pentru serviciile precizate, PRESTATORUL nu va modifica 

preţul menţionat în Catalogul electronic din SEAP, pe toată durata de derulare a 
contractului. 
 

11. Condiţii de plată: 
 

11.1 pentru recepţia serviciilor, PRESTATORUL emite documentul fiscal (factura fiscală 
sau factura) lunar în perioada de derulare a contractului începând cu data de 20 a 
lunii curente pentru serviciile prestate în luna anterioară; 

11.2 plata contravalorii documentului fiscal se face de către BENEFICIAR în termen de 30 
zile de la data primirii acestuia. 

 

                      ȘEF SERVICIU                                                                                Întocmit, 
                          IOAN GHIB                                                                       HARCĂU MARIANA 


