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GENERALITĂŢI 

Pentru a respecta şi menţine imaginea S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş, pentru menţinerea stării 

tehnice bune a mijloacelor de transport şi a asigura condiţii optime de lucru, igienă şi confort, este 

necesar a se achiziţiona servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare auto. 

 

OBIECT CAIET DE SARCINI 

Caietul de sarcini conţine cerinţe generale pe baza cărora fiecare furnizor de servicii de 

spălatorie auto poate să-şi elaboreze oferta tehnică şi financiară necesară participării la procedura de 

achiziţie. 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A SERVICIILOR SOLICITATE 

 Prin ,,Servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare” se doreşte prestarea de servicii 

de tip ,,spălare auto” pentru parcul de mijloace de transport de la sediul societăţii Romgaz Mediaş 

conform ANEXA 1. 

Prestatorul trebuie să deţină cel puţin o spalătorie pe teritoriul municipiului Mediaş; 

Prestatorul trebuie să presteze serviciul de spălatorie în hale special amenajate pentru aceste 

operaţiuni, dotate cu cel puţin două posturi de spălare şi spaţiu de parcare; 

Timpul de execuţie al serviciului de spălatorie auto să fie de maxim 30 minute; 

Pe toată perioada prestării serviciului de spălatorie, prestatorul să pună la dispoziţie 

beneficiarului un spaţiu decent de aşteptare dotat cel puţin cu o masă şi scaun; 

Prestatorul să aibă un program de lucru adecvat intereselor Romgaz respectiv de Luni până 

Vineri orele (08:00 – 18:00) şi să prioritizeze intrarea în spălatorie pentru autoturismele beneficiarului; 

Serviciile solicitate sunt: 

- servicii de spălare a autovehiculelor şi constau în: spălare cu spumă activă sau 

detergent auto care nu deteriorează exteriorul autovehiculului, conform certificatului de calitate, 

aplicarea de ceară, scoaterea depunerilor de pe jante şi capace, degresarea pragurilor uşilor, curăţat 

covoraşele de cauciuc din interior, aspirare interior auto, ştergerea bordului, ştergerea caroseriei. 

Ştergerea caroseriei autoturismelor se va face cu lavete adecvate fiecărei părţi a caroseriei 

(nu se va şterge caroseria cu lavetele cu care au fost şterse pragurile şi roţile autoturismelor) pentru 

evitarea zgârierii vopselei. 

 

 

OBIECTUL ACHIZIŢIEI ŞI DURATA CONTRACTULUI 

Obiectul achiziţiei – Servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare pentru autovehiculele 

proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş. 

Serviciile se vor presta pentru: 

  a) 4 autoturisme de oraş – 2 Sediu, 1 Sucursala Mediaş, 1 SIRCOSS Mediaş; 

 b) 39 autoturisme de teren –28 Sediu, 8 Sucursala Mediaş, 3 SIRCOSS Mediaş; 



 c) orice autoturism care intră în proprietate sediului Romgaz pe durata derulării 

contractului. 

Se vor presta servicii de spălatorie pentru autoturismele de oraş şi  autoturismele de teren, pe 

o perioadă de 12 luni, respectând tarifele ofertei declarate câştigătoare. 

Durata contractului va fi de 12 luni începând cu data semnării acestuia de către ambele părţi 

Factura se va emite lunar şi va fi însoţită de borderoul serviciilor prestate conform ANEXA3. 

 

CERINŢE PROTECŢIA MEDIULUI 

1. Documente obligatorii în faza de adjudecare  

 

-  Să deţină și să prezinte autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea activităţii pe care urmează să o 

presteze 

 

2. Documente obligatorii a fi prezentate de către ofertantul declarat câștigător, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii 

 

- Contract încheiat cu un operator economic autorizat pentru furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare sau notificare/autorizație de gospodărire a apelor 

 

3. Cerinţe de protecţia mediului asociate aspectelor de mediu potenţiale 

 

Entitatatea contractantă va preciza în contract următoarele obligaţii în sarcina contractantului: 

 

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

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

LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 

M.Of. nr. 178/12.03.2014; 

LEGEA APELOR  nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a 

apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;  

ORDIN nr. 828/2019 MAP privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi 

retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra 

corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a 

Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; 

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 



3.2 Să folosească produse (detergenți, soluții, etc.) de curățenie ecologice, evitându-se astfel 

creşterea cantităţilor şi a concentraţiilor de poluanţi în apele uzate faţă de limitele impuse în 

standardele specifice (NTPA 001, respectiv NTPA 002). Produsele să fie etichetate în limba română; 

3.3 Să utilizeze tehnologiile cel mai puţin poluante, cu cerinţe reduse de apă asigurând 

gospodărirea raţională a apelor şi protecţia resurselor de apă împotriva poluării; 

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

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

3.5 Să elimine apele reziduale numai la sistemul de canalizare; 

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

de protecția mediului care au legătură cu contractul; 

3.7 Pentru orice poluare generată în perioada derulării contractului, pentru motive imputabile, 

prestatorul va suporta valoarea sancţiunilor aplicate de către autorităţile de mediu. 

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

Dacă apar modificări/completări în cerinţele legale de mediu sau cerinţe legale de mediu noi aplicabile 

activităţilor desfăşurate, contractantul va lua imediat toate măsurile necesare pentru conformare. 

 

CERINŢE DE SECURITATE ÎN MUNCǍ 

 Nu este cazul 

CERINŢE PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢǍ 

Nu este cazul 

 

Şef Serviciu Mecanic 
Gheorghe HAŢEGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMULAR OFERTA SERVICII SPALATORIE AUTO  

    

    

NR. 
CRT. 

TIP AUTO 
PRET UNITAR SERVICIU  SPALATORIE                                         

(lei) fara TVA 
VALOARE SERVICIU  

SPALATORIE            (lei) cu TVA 

0 1 2 3 

1 Autoturism oras     

2 Autoturism teren     

 


