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Nr. iesire CERONAV 8680/28.09.2017           
                       Aprobat 
         Director General 
                                     Dr.Ing. Ovidiu Sorin Cupşa 

 
 
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Masuratori batimetrice, inspectie subacvatica, identificare si semnalizare corpurilor 

submerse, filmare video subacvatica   
Cod CPV: 98363000-5  - servicii scufundari  

  cod CPV ; 71631420-0- servicii inspectie in domeniu naval   
 
 
 
I. Date generale 
 
Denumirea: Servicii privind:  masuratorile batimetrice, inspectie subacvatica, identificare 
si semnalizarea corpurilor submerse, filmare video subacvatica 
 
Amplasamet : Baza de instruire CERONAV- cheu incinta,  lac Siutghiol 

  
Beneficiarul investitiei: CENTRUL ROMÂN PENTRU PREGĂTIREA ŞI 
PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIN TRANSPORTURI NAVALE – CERONAV 

 
Elaboratorul documentației: CENTRUL ROMÂN PENTRU PREGĂTIREA ŞI 
PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIN TRANSPORTURI NAVALE – CERONAV 
 
Situaţia juridică a terenului şi construcţiilor: Teren aparţinând domeniului public al statului 
aflat în administrarea CERONAV  
 

 
II. Obiectul contractului 

 
Prin prezentul caiet de sarcini se solicită servicii de:  masuratorile batimetrice, 

inspectie subacvatica, identificare si semnalizarea corpurilor submerse, filmare video 
subacvatica in Baza de instruire CERONAV, pe malul lacului Siutghiol in zona cheului din 
incinta institutiei 

 
II.1. Descrierea serviciilor 
 
       Lucrarile se vor desfasura in zona cheului din incinta CERONAV, de pe malul Lacului 
SIUTGHIOL( baza de instruire Ceronav). 
 Suprafata totala  ceruta pentru a fi masurata batimetic si inspectata subacvatic este de 
aproximativ 5000 metri patrati. 
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    In aceasta suprafata de 5000 metri patrati, sunt cerute 2700 puncte batimetrice impartite 
dupa cum urmeaza: 2500 puncte masurate batimetric in zona de impact a valului cu cheul       
( zona barcilor de salvare) si 200 puncte masurate batimetric in zona exterioara. 
 
 In vederea realizarii de masuratori batimetrice, inspectie subacvatica, identificare si 
semnalizarea corpurilor submerse, filmare video subacvatica, se vor executa 
urmatoarele operatiuni ( fig.1): 

a) Se va delimita zona ceruta de Beneficiar pentru efectuare masuratorilor de batimetrie. 
b) Se va efectua inspectia subacvatica, identificare eventualelor obstacole gasite la 

inspectie si semnalizarea lor cu balize. 
c) Se va efectua masurarea batimetrica conform cerintelor beneficiarului. 
d) Se va efectua filmarea subacvatica conform cerintelor beneficiarului. 
e) Dupa colectarea tuturor datelor, se va completa Harta Batimetrica ceruta de Beneficiar. 

Toate activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect,vor fi efectuate cu respectarea Normelor 
in vigoare de protectia muncii si cu personal autorizat in domeniu. 
Fig.1
 

 
 
       Mentionam  ca executarea lucrarilor de masuratori batimetrice, inspectie 
subacvatica, identificare si semnalizarea corpurilor submerse, filmare video subacvatica 
sunt necesare in vederea identificarii adancimilor si a  obstacolelor ( zona cheului ) din 
incinta bazei de instruire Ceronav, pentru a minimaliza riscurile in desfasurarea 
procesului de instruire a cursurile care vor fi acreditate sub standard Opito : 
   
Offshore Lifeboat Coxswain Initial Training (Twin Fall) 5152 
Offshore Lifeboat Coxswain Initial Training (Free Fall) 5153 
Offshore Lifeboat Coxswain Further Training (Twin Fall) 5182 
Offshore Lifeboat Coxswain Further Training (Free Fall) 5183 
Offshore Lifeboat Coxswain Supplementary Fall Training (Twin Fall) 
 
 
III. CONDIȚII DE PARTICIPARE: 
 

1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului: 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor: 



 3 

-DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea  nr. 
98/2016 (Formular 1); 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea  nr. 
98/2016 (Formular 2); 

- DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea  nr. 
98/2016 (Formular 3). 

 
 
 
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 
• Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului prezentat 

în original/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, în care obiectul 
contractului trebuie sa aiba corespondent în codurile CAEN pentru care există 
autorizare, în cazul persoanelor juridice. 

• Autorizatii de functionare in domeniu  
• Ofertantul trebuie sa aiba personal autorizatat, respectiv scafandri,  sa asigure 

echipamentul si consumabilele necesare pentru desfasurarea operatiunilor solicitate 
in conditii de maxima siguranta. 

• Ofertantul trebuie sa prezinta o lista cu principalele servicii/lucrari similare 
prestate in ultimii 3 ani  
 

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională - Experienţa similară: 
• Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea Caietului de sarcini si anexelor si 

va fi prezentata sub forma forma unui document distinctiv care va cuprinde o 
descriere succinta a serviciilor  ofertate si modul de derulare al acestora. 

 
IV. DURATA DE EXECUȚIE 
 

 Pentru inceperea si finalizarea acestui proiect sunt prevazute max. 10 zile lucratoare /8 
ore pe zi. 
Oferta a carui durata este mai mare va fi descalificata. 

 
VI.  PROPUNEREA FINANCIARA 
   

Propunerea financiara  va contine toate cheltuielile legate de  prestarea serviciilor cu 
personalul necesar inclusiv cheltuielile aferente depasarii si utilizarii echipamentelor  necesare 
in vederea derularii operatiunilor solicitate.  

 
VII. PREŢUL 

 
Pretul este ferm si va cuprinde toate cheltuielile solicitate la pct. VI. -  propunere 

financiara.  
 
VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 
Plata se va efectua într-un termen de max. 30 zile de la semnarea procesului verbal de 

receptie fara observatii si inregistrarea facturii la sediul CERONAV.  
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Vizat,                      Întocmit, 
Director Comercial     Birou Achizitii si Investitii 
Ec. Dan Pisică                                    ing. Daniela Tagare  
 
                                                                                       Sef serviciu ISPM 
                                                                                      expert Aleus Petrache   
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