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SECŢIUNEA III 
CAIET  DE  SARCINI 

pentru achiziţionarea de dispozitive de limitare a vitezei de circulaţie a vehiculelor 
(sistem liniar) 

 
 

Dispozitivele de limitare a vitezei de circulaţie a vehiculelor (pentru calmarea 
traficului) vor fi realizate în conformitate cu reglementările rutiere interne şi europene. 

 
I. Caracteristici tehnice ale dispozitivelor de limitare a vitezei de circulaţie a 

vehiculelor(sistem liniar): 

- trebuie să asigure o limitare a vitezei de circulaţie la 40 km/h 

- sistemul constructiv va permite traversarea dispozitivelor de limitare a vitezei de 
circulaţie fără pericolul deteriorării autovehiculelor 

- înălţimea dispozitivelor trebuie să fie între 4cm şi 7cm peste carosabilul 
drumului 

- lăţimea dispozitivelor să nu fie mai mică de 50cm(dimensiune măsurată de-a 
lungul părţii carosabile) 

- dispozitivele pot fi realizate din cauciuc, cu elemente retroreflectorizante şi 
antialunecare a pneurilor autovehiculelor 

- sistemul de prindere trebuie să asigure o montare/demontare facilă şi repetată, 
fără a se deteriora, pe tipuri diferite de straturi de uzură carosabile (asfalt, beton, 
eventual pavele) 

- dispozitivele de limitare a vitezei de circulaţie pot fi independente sau pot 
funcţiona împreună cu elemente de capăt 

- ofertantul va specifica durata de viaţă a elementelor dispozitivelor de limitare a 
vitezei, conform specificaţiilor producătorului 

- culoarea de bază a dispozitivelor de limitare a vitezei de circulaţie a vehiculelor 
va fi negru sau gri (apropiată de culoarea carosabilului) 

- cantitatea estimată a se achiziţiona este de 200 m liniari elemente centrale şi 50 
bucăţi elemente de capăt.  

Ofertantul va specifica pentru fiecare din cerinţele solicitate mai sus, caracteristicile 
produsului ofertat, în vederea evaluării. 



Nu se acceptă ofertă alternativă. 
 
II. Alte condiţii: 
- ofertanţii vor prezenta o mostră de dispozitiv de limitare a vitezei de circulaţie a 

vehiculelor  
- oferta va cuprinde preţul pentru elementele centrale/metru liniar de dispozitiv şi 

preţul pentru elementele de capăt/bucată.  
- se va prezenta în detaliu modalitatea de prindere a elementelor de carosabilul 

drumurilor. Oferta va include în preţ toate accesoriile necesare montării/demontării 
dispozitivelor de limitare a vitezei de circulaţie  a vehiculelor, pe care ofertantul se obligă 
să le furnizeze. 

- de asemenea, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca, în termen de 6 luni de 
la livrare, în situaţia în care constată comportări necorespunzătoare ale acestor elemente în 
exploatare, să solicite efectuarea, pe cheltuiala furnizorului, de verificări şi încercări 
specifice (realizate de un laborator acreditat), care să verifice caracteristicile elementelor 
de limitare a vitezei. În situaţia în care caracteristicile nu sunt conforme cu oferta, 
elementul/lotul respectiv trebuie respins, furnizorul urmând a suporta înlocuirea acestuia. 

 

Livrarea elementelor pentru dispozitivele de limitare a vitezei de circulaţie se va 
face în cel mult 15 zile de la data semnării contractului de către părţi. 

 

Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale şi 
obligatorii. 
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