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CAIET DE SARCINI 
SERVICII DE REPARARE ȘI DE ÎNTREȚINERE A LINIILOR DE TELECOMUNICAŢII 

 
 

 Prezentul caiet de sarcini prezintă cerinţele minime solicitate de către autoritatea 
contractantă, este întocmit pentru cumpărarea directă aşa cum este ea definită conform 
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi cuprinde următoarele capitole: 
 
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă şi atenţionări. 
 

Denumirea autorităţii 
contractante: 

Instituţia Prefectului Judeţul Timiş 

Adresa: 300034 Timişoara, Bd Revoluţiei 1989 nr. 17 
Telefon / Fax: Telefon:  0256.493.667 / 0256.493.668 , interior 29057, 

Fax: 0256.292.624 
Cod IBAN / Banca: RO 86TREZ23A510103200109X Trezoreria Timişoara 
Email persoana contact: elena.langa@prefecturatimis.ro 
Persoana de contact: Elena Langa 
Denumire contract de atribuire: servicii de reparare și de întreținere a liniilor de telecomunicatii 
Limba în care se prezintă oferta 
tehnică, oferta financiară şi/sau 
celelalte documente solicitate: 

Română şi/sau traduceri legalizate în limba română. 

 
2. Baza legală pentru aplicarea achiziţiei directe. 

Baza legală se regăseşte în următoarele prevederi legale: 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
- HG. 395/2016 – Normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 

 
3. Denumirea şi obiectul serviciului 
 3.1. Denumirea serviciului: 
servicii de reparare și de întreținere a liniilor de telecomunicaţii, a echipamentului de 
telefonie sau telegrafie prin fir, cu operator - COD CPV : 50331000-4 
 3.2. Obiectul serviciului: 
3.2.1 Se vor realiza servicii de reparare și de mentenanţă pentru echipamentele de telecomunicaţii 
ale instituției. În cazul extinderii rețelei de telefonie PRESTATORUL va putea furniza 
aparatura și materialele necesare operațiunii, la prețul pieței, conform unui deviz estimativ, fără a 
percepe alte costuri, respectiv manoperă, aceasta fiind asumată prin prezentul contract. 



3.2.2 PRESTATORUL asigură OPERATORUL telefonic, o persoană angajată cu contract 
individual de muncă înregistrat la ITM, cu program de 8 ore/zi; 
3.2.3 pentru îndeplinirea contractului este necesară minim 1 (una) persoane, care constituie 
echipa de intervenţie a PRESTATORULUI. 

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

 
4. Conditii tehnice 

4.1. Standarde folosite: 
EN 50173: Standardul European care face referire la cablul de categorie 5. 
EN 50174: Standard European care face referire la instalarea cablurilor  
EN 50265 : Autostingere ISO/IEC 11801: Generic Customer Premises Cabling (Cablarea 
generica a imobilului clientului) 
ANSI/EIA/TIA 568A : Standardul american referitor la categoria 5 de cablu cu numărul 
568A. 
TIA/EIA TSB 67 : Buletin pentru sistemul de telecomunicaţii. Specificaţiile de performanţe 
pentru testarea de câmp la cabluri torsadate neecranate. 
ISO 9001 : Standard de calitate 
ISO 14001 : Standard de calitate 
4.2. OPERATORUL trebuie să fie o persoană angajată cu contract individual de muncă 
înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă din localitatea în care îşi are sediul angajatorul 
(PRESTATORUL). Durata muncii, durata timpului de lucru, precizată în contractul individual de 
muncă trebuie să fie „o normă întreagă de 8 (opt) ore pe zi, 40 (patruzeci) de ore pe 
săptămână”. Numărul maxim de persoane pentru prestarea serviciului este 1 (una); 
4.3. angajarea OPERATORULUI se face de către PRESTATOR respectând toate 
reglemetările legale în vigoare care se referă la condiţiile de muncă şi la SSM; 
4.4. OPERATORUL va fi salarizat de către PRESTATOR astfel încât cel din urmă să-i 
asigure stabilitate; 
4.5. OPERATORUL trebuie să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea 
în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea 
atribuţiilor ce-i revin, cu excepţia informaţiilor de interes public; 
4.6. OPERATORUL îşi va desfăşura timpul de lucru la sediul BENEFICIARULUI; 
4.7. OPERATORUL trebuie să fie o persoană calificată, care să aibă cel puţin studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
4.8. instruirea OPERATORULUI se face de către PRESTATOR; 
4.9. înlocuirea definitivă sau provizorie a OPERATORULUI, din diverse cauze care ţin de 
motivele PRESTATORULUI şi/sau ale OPERATORULUI, se efectuează în scris către 
BENEFICIAR, conform înştiinţării prevăzută în formularul  „Formular Instiintare”; 
4.10. OPERATORUL completează Registrul zilnic al operatorului de telefonie, anexat 
conform celor precizate mai jos; 
4.11. Modul de completare a „Registrului zilnic al operatorului de telefonie”: 

4.11.1. registrul conţine 8 (opt) coloane numerotate de la 1 la 8; 
4.11.2. completarea acestuia se efectuează zilnic, dacă sunt solicitări din partea 

utilizatorilor, angajaţi ai BENEFICIARULUI; 
4.11.3. filele registrului se numerotează de către executantul care l-a confecţionat; 
4.11.4. numărul total de file pe care trebuie să-l conţină registrul este la latitudinea 

BENEFICIARULUI; 
4.11.5. registrul se verifică fără niciun avertisment din partea BENEFICIARULUI precizându-

se acest lucru în coloana 8; 
4.11.6. completarea pentru fiecare coloană se efectuează astfel: 

4.11.6.1. coloana 1 „nr crt”: se completează în ordine crescătoare începând cu cifra 1 
(unu) pentru fiecare nou registru. La terminarea unui volum operatorul centralei 
telefonice va menţiona pe ultima filă a registrului numărul total de pagini şi data de 
început şi de sfârşit. Data se va preciza sub formă de zi, lună şi an. Pe coperta 
registrului se va menţiona numărul de volum al registrului. La începerea unui nou 
registru, nr crt va începe cu cifra 1; 



4.11.6.2. coloana 2 „data”: se trece data sub formă de zi, lună şi an. Aceasta se 
precizează ori de câte ori BENEFICIARUL solicită operatorului efectuarea unui număr 
de apel sau solicită diverse intervenţii; 

4.11.6.3. coloana 3 „ora solicitării”: se va trece ora sub formă de ore şi minute la care 
are loc o solicitare din partea BENEFICIARULUI. Orele se trec sub forma PM (post 
meridian); 

4.11.6.4. coloana 4 „numele şi prenumele persoanei care face solicitarea”: se va trece 
numele şi prenumele utilizatorului, angajatul BENEFICIARULUI care face solicitarea. 
În cazul în care acesta nu se prezintă, operatorul va solicita acestuia să se identifice. 
În această coloană se va trece şi numele şi prenumele operatorului, în cazul în care 
acesta are nevoie de o solicitare de tipul unui număr de apel sau intervenţie de 
deranjament. Operatorul poate solicita o intervenţie dacă constată din proprie 
iniţiativă un deranjament; 

4.11.6.5. coloana 5 „solicitare nr de apel care trebuie format”: se va preciza numărul 
de apel pe care utilizatorul, angajat al BENEFICIARULUI îl solicită pentru a fi format. 
În această coloană se va trece şi numerele de apel formate de către operator pentru 
interesul său personal, pentru deranjamente sau de altă natură; 

4.11.6.6. coloana 6 „solicitare intervenţia ce trebuie executată”: se va trece descrierea 
pe scurt a intervenţiilor sau deranjamentului; 

4.11.6.7. coloana 7: se va completa de OPERATOR numele şi prenumele persoanei 
beneficiarului care a luat la cunoştinţă de deranjament; 

4.11.6.8. coloana 8 „observaţii”: se vor face adnotări ale persoanelor prestatorului sau 
beneficiarului respunsabile de executarea serviciului. 

4.12. Calendarul prestaţiei: 
4.12.1. prestarea serviciilor se face de către PRESTATOR pe toată durata de derulare a 

contractului; 
4.12.2. deservirea centralelor telefonice interne şi a telefoanelor se face zilnic, în zilele 

lucrătoare, în intervalul orar 08,00 – 16,30 (de Luni - Joi) şi 08,00 - 14,00 
(Vineri), prin intermediul OPERATORULUI; 

4.13. Sesizarea solicitărilor pentru intervenţii la deranjamente: 
4.13.1. orice utilizator, angajat al BENEFICIARULUI face sesizări verbale sau prin telefonul 

de interior OPERATORULUI. Acesta are obligaţia de a completa corespunzător 
coloanele din registrul zilnic al operatorului de telefonie. După completarea în 
registru, OPERATORUL sesizează telefonic compartimentul administrativ al 
BENEFICIARULUI. Acesta în funcţie de gradul de prioritate are obligaţia de a 
remedia deranjamentul prin anunţarea persoanei desemnată pentru remedierea 
deranjamentului; 

4.13.2. este posibil ca, într-o singură zi să aibă loc mai multe sesizări. Indiferent de numărul 
acestora, OPERATORUL va proceda conform celor precizate anterior; 

 
5. Introducere şi precizări cu caracter general 

 
- Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele tehnice necesare ofertării şi realizării serviciilor 

prezentate în pct. 8, precum si precizări privind execuţia, calitatea materialelor, şi menţiuni 
speciale privind condiţii suplimentare, altele decât cele cuprinse în normele în vigoare. 

- Datele prezentate sunt obligatorii pentru executant, dar nu exclud obligativitatea 
respectării prescripţiilor cuprinse în normativele republicane sau departamentale, standarde de 
stat, instrucţiuni ale furnizorilor de materiale sau alte prescripţii cu caracter general, cu valabilitate 
în domeniul de execuţie solicitat. 

- Modificări ale datelor din caietul de sarcini, în interesul serviciului sau impuse de 
desfăşurarea execuţiei, la solicitarea prestatorului sau a beneficiarului, se admit numai cu acordul 
ambelor părţi.  

- În prezentul caiet de sarcini nu este specificată totalitatea prescripţiilor generale cuprinse 
în norme, dar a căror aplicativitate este obligatorie pentru beneficiar şi executant.  
 
6. Condiţii referitoare la efectuarea serviciilor, materialele, echipamentele şi 
tehnologiile folosite 



 6.1. Pentru toate categoriile de servicii vor putea fi folosite numai materiale omologate, 
respectiv ale căror condiţii tehnice şi de calitate sunt stabilite prin proiect, standarde sau norme în 
valabilitate, şi în conformitate cu Legea nr. 10/1995. 
 6.2. Pentru toate echipamentele şi materialele ce se vor folosi este obligatorie respectarea 
instrucţiunilor producătorului referitoare la tehnologiile folosite. 
 
7. Condiţii referitoare la execuţie: 

- Se va acorda o atenţie deosebită calităţii serviciilor şi a finisărilor zonelor deteriorate, 
calitatea fiind una din condiţiile esenţiale la efectuarea recepţiei.   

- Nu se admit modificări sau adoptarea altor variante de execuţie fără acordul scris al 
beneficiarului. 

 
8. 1. Obligaţiile PRESTATORULUI 
In cadrul service-ului lunar se vor efectua: 

• Verificarea si mentinerea in parametrii de functionare a modulelor centralei si terminalelor 
telefonice 

• Programarea terminalelor telefonice; 
• Verificarea conexiunilor cu RomTelecom-ul; 
• Verificarea legaturilor interne digitale; 
• Verificarea tensiunilor sursei de alimentare; 
• Monitorizarea/diagnosticarea evenimentelor aparute; 
• Verificarea fiecarui aparat telefonic in parte; 
• Verificarea conexiunilor intre terminale; 
• Verificare si programare interfete seriale; 
• Programarea si administrarea interfetelor de comunicatie; 

 
Astfel, se vor efectua: 
a) Verificarea, depanarea si repararea diverselor componente ale echipamentelor in cazul unor 

defectiuni accidentale, care se efectueaza ori de cate ori este necesar, la solicitarea 
achizitorului. 

b) Schimbarea, mutarea legăturilor telefonice de la un birou la altul sau înființarea de posturi 
interioare noi, în colaborare cu serviciul comunicații al Inspectoratului Județean de Poliție 
Timiș, ori de câte ori este necesar. 

c) Realizarea de circuite temporare cu ocazia unor evenimente și activități organizate de 
structurile Instituției Prefectului Județul Timiș în diferite locații, la solicitarea beneficiarului 

d) Asigurarea asistenței tehnice pe linie de comunicații la toate evenimentele organizate de 
structurile Instituției Prefectului Județul Timiș, la solicitarea beneficiarului. 

e) Interventii operative, timpul de răspuns la semnalarea defectiunilor si deranjamentelor va fi 
corelat cu gravitatea acestora si cu programul de activitate, fiind cuprins intre o ora si 24 
de ore in functie de gradul de prioritate stabilit după cum urmează: 
- gradul 1 de prioritate – timp de raspuns maxim o ora de la sesizare, pentru deranjamente 
sau defectiuni majore ale echipamentului cum ar fi de exemplu: centrala telefonica nu 
poate asigura nici o legatura telefonica 
- gradul 2 de prioritate – timp  de raspuns maxim 2 (doua) ore de la sesizare, pentru 
deranjamente sau defectiuni medii ale echipamentului cum ar fi de exemplu: nu 
functioneaza posturi telefonice importante 
- gradul 3 de prioritate – timp  de raspuns maxim 24 ore de la sesizare, pentru 
deranjamente sau defectiuni minore ale echipamentului cum ar fi de exemplu: 
reprogramari, restrictii, redirectionari telefonice, mutare, cablare, extindere, upgrade, 
defectiuni minore ale aparatelor 

 Prin timpul de răspuns intelegem intervalul de timp de la momentul sesizarii pana la 
momentul sosirii echipei de service la echipamentul defect. 
 

8.2 Cerinţe minime privind resursele umane: 
8.2.1. pentru îndeplinirea contractului este necesară minim 1 (una) persoane, care constituie 
echipa de intervenţie a PRESTATORULUI; 
8.2.2. personalul răspunzător de executarea contractului să nu aibă înscrieri în cazier; 
8.2.3. personalul răspunzător de executarea contractului să poarte ecuson cu date de 
identificare personale (denumirea PRESTATORULUI; numele şi prenumele); 



8.2.4. personalul răspunzător de executarea contractului va putea fi înlocuit de către 
PRESTATOR numai după informarea prealabilă în scris a BENEFICIARULUI privind datele de 
identificare a celor înlocuiţi sau nou veniţi; 

     8.2.5. PRESTATORUL trebuie să facă dovada, prin copie conformă cu originalul, a următoarelor 
documente: 
• Autorizaţie eliberată de către M.A.I. – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de 

Ordine Publică privind efectuarea activităţilor de „Proiectare, instalare, modificare sau 
întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei” 
 

8.3 Obligaţiile PRESTATORULUI şi persoanele responsabile de buna executare a 
contractului: 

8.3.1. prin acceptarea condiţiilor privind cumpărarea directă iniţiată de către BENEFICIAR, 
reprezentantul legal al PRESTATORULUI este responsabil de executarea contractului şi trebuie 
să respecte cerinţele minime din prezentul Caiet de sarcini; 
8.3.2. se va asigura echipamentul de protecţie pentru personalul, angajaţii PRESTATORULUI, 
instruirea acestui personal din punctul de vedere al SSM şi asigurarea acestuia din punct de 
vedere al sănătăţii la locul de muncă; 
8.3.3. se va asigura pentru personalul răspunzător de execuţia contractului de achiziţie publică, 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 actualizată – 
SSM actualizată. 
8.3.4. starea tehnică a utilajelor şi echipamentelor folosite trebuie să se încadreze în NTSM 
(Normele de Tehnica Securităţii Muncii); 
8.3.5. se va interzice utilizarea informaţiilor şi documentelor la care au acces persoanele 
responsabile de executarea contractului în perioada efectuării serviciilor; 
 

9. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
9.1 BENEFICARUL se îngrijeşte de confecţionarea registrului zilnic al OPERATORULUI şi îl pune la 
dispoziţia acestuia, angajatul PRESTATORULUI. 
9.2verifică modul în care prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile din prezentul caiet de sarcini şi din 
contractul de prestări servicii şi notifică prestatorul pentru neregulile constatate sau pentru 
îmbunătăţirea serviciului; 
9.3asigură accesul personalului de deservire în încăperile amenajate pentru deservirea centralei 
telefonice; 
9.4dotează cu aparatură, mobilier, spaţiile în care prestatorul îşi desfăşoară activitatea şi asigură 
condiţii corespunzătoare de mediu şi siguranţă pentru tehnica de telefonie şi personal; 
9.5execută recepţia prestaţiei cel puţin o dată pe lună şi confirmă aceasta pe documentele de 
decontare prin persoana desemnată în acest scop. 
 
10. Durata contractului : 
10.1. Contractul se va încheia pe o perioadă de 12 luni, funcție de indicatorii de buget aprobați cu 
această destinație. 
 
11. Modificarea preţului unitar: 

11.1. Preţul serviciului care va fi prestat nu va depăşi valoarea din oferta prezentată, de 
lei/lună și acceptată de beneficiar; 

11.2. pentru serviciile precizate, PRESTATORUL nu va modifica preţul unitar pe lună, 
menţionat, pe toată durata de derulare a contractului. 

 
12. Documentele care însoţesc serviciile şi întocmirea facturii: 

12.1 pentru prestarea serviciilor se va emite lunar documentul fiscal (factura fiscală sau 
factura) în perioada 28-31 a lunii curente pentru serviciile prestate în luna curentă; 

12.2 documentul fiscal va fi completat corespunzător de către PRESTATOR, respectând 
reglemetările legale în vigoare, menţionând luna, anul pentru care se prestează serviciu 
şi numarul, data contractului de servicii; 

 
13. Condiţii de plată: 

13.1. pentru plata serviciilor, PRESTATORUL emite documentul fiscal (factura fiscală sau 
factura) pana la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului, conform pct.11.1; 



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

13.3. data primirii documentul fiscal se consideră: 
13.3.1. data semnării documentului fiscal de către reprezentantul BENEFICIARULUI; 
13.3.2. data primirii plicului care conţine documentul fiscal, transmis prin orice mijloc 

prin care se confirmă primirea de către BENEFICIAR; 
 13.4. plata se efectuează în contul PRESTATORULUI deschis la Trezoreria Timişoara.           

  
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
FINANCIAR CONTABIL, 

RESURSE UMANE ȘI 
ADMINISTRATIV 

IOAN GHIB 
  

 
 

 
 

 

 

                                                           
 Consilier principal  
    ELENA LANGĂ 
 


