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1. GENERALITATI 
Mijloacele de transport repartizate la sediul S.N.G.N Romgaz S.A. Medias necesita efectuarea 

de reparatii la anvelope, montarea si demontarea anvelopelor, echilibrarea rotilor si 
indreptarea/sudarea jantelor de aliaj. 

 
2. OBIECT CAIET DE SARCINI 
Caietul de sarcini contine cerinte generale pe baza carora fiecare furnizor de servicii de 

reparare anvelope si jante, montare si echilibrare a pneurilor poate sa-si elaboreze oferta tehnica si 
financiara necesara participarii la procedura de achizitie. 
 

3. DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR SOLICITATE 
3.1. Prin ,,Servicii de reparare anvelope si jante, montare si echilibrare anvelope” se doreste 

prestarea de servicii de: 
 - demontare/montare roti; 
 - dejantat/jantat anvelope; 
 - reparatii de vulcanizare la rece si cald; 
 - inlocuiri camera aer, gulere,valve camera, valve mecanice, valve tubless; 
 - umflat roti cu azot; 
 - verificari etanseitate la camera de aer si pneuri tubless; 
 - indreptat janta aliaj si otel; 
 - echilibrare roti; 
 - montat plumbi adezivi; 
 - sudura janta de aliaj, 

pentru parcul de mijloace de transport de la sediul societatii Romgaz Medias conform ANEXA 1. 
3.2. Prestatorul trebuie sa detina cel putin o locatie pe teritoriul municipiului Medias; 
3.3. Prestatorul trebuie sa presteze serviciul de reparatii, montare si echilibrare anvelope in 

hale special amenajate pentru aceasta operatiune, cu personalul si echipamentele asigurate de acesta; 
3.4. Executia serviciilor sa se faca in maxim 60 minute; 
3.5. Pe toata perioada prestarii serviciului prestatorul sa permita prezenta unui delegat al 

beneficiarului care sa participe la efectuarea operatiilor; 
3.6. Reparatiile se executa doar la cererea achizitorului; 
3.7. Prestatorul raspunde de securitatea si integritatea mijlocului de transport in perioada in 

care acesta se afla in service; 
3.8. Serviciile prestate trebuie sa fie de calitate si sa se asigure garantie conform legislatiei in 

vigoare pentru acestea. 
3.9. Gama de dimensiuni pentru pneuri si jante pentru care se solicita prestarea serviciilor: 16”, 

17”,18”, 20” (auto oras si auto teren). 

 
4. OBIECTUL ACHIZITIEI SI DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Obiectul achizitiei – Servicii de reparare, montare si echilibrare a pneurilor pentru 

autovehiculele proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias – Sediu; 
4.2. Serviciile se vor presta pentru: 
 a) mijloacele de transport ale sediului societatii; 
 b) orice autoturism care intra in proprietatea sediului Romgaz pe durata derularii 

contractului. 
4.3. Durata contractului va fi de 12 luni. 
4.5. Plata serviciilor prestate se va face conform clauzelor contractuale; 
4.6. Factura se va emite trimestrial ,va contine prestarile executate  in trimestrul anterior si se 

va achita in maxim 30 zile de la emiterea ei. 
 
 
 
 
 

 



5. CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI  INCONJURATOR 
 

Autoritatea contractantă va preciza în contract următoarele obligaţii în sarcina prestatorului: 

 

Să respecte legislația de mediu în vigoare, aplicabilă activităţii desfăşurate, repectiv: 

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată prin HG nr. 210/2007; 

HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 

prejudiciului asupra mediului, aprobată prin  LEGE nr. 19/2008, modificată şi completată prin OUG nr. 

15/2009, OUG nr. 64/2011, LEGE nr. 187/2012, LEGE nr. 249/2013 și LEGE nr. 165/2016. 

Eliminarea/valorificarea/reciclarea cât și gestiunea deșeurilor generate ca urmare a prestării 

serviciilor achiziționate de SNGN Romgaz SA, revin ca obligație în sarcina prestatorului; 

Să dețină contract încheiat cu un operator autorizat care comercializează anvelope 

uzate/camere de aer destinate reutilizării sau cu un operator autorizat în vederea colectării şi/sau 

valorificării anvelopelor uzate, conform legislaţiei în vigoare; 

Să furnizeze la cererea beneficiarului, orice documente/informații referitoare la cerintele legale 

de protecția mediului care au legătură cu contractul; 

Să răspundă pentru prejudiciul cauzat mediului de serviciul prestat necorespunzător și să 

suporte costurile pentru ecologizarea zonei sau orice sancţiune aplicată de către autorităţile de mediu 

pentru motive imputabile acestuia. 

Notă: Cerințele de mediu sunt considerate indicative și nelimitative. Dacă la execuţia 

contractului apar probleme de mediu sau cerinţe legale de mediu noi, modificări sau completări ale 

actelor normative de mediu aplicabile activităţii ce face obiectul achiziției, prestatorul se obligă să ia 

imediat toate măsurile necesare pentru conformare.  

 
 

6. CERINTE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 
 

Nu e cazul 
 

7. CERINTE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA 
 

Nu e cazul 
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