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CAPITOLUL I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

DOCUMENTATIE PENTRU
ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE INCHIRIERE SPATII/SALA
VIDEOCONFERINTE/CONFERINTE/CURSURI/WORKSHOPURI/MINITIPOGRAFIE/BIROURI LUCRU MANAGEMENT PROIECT
Achizitorul:

FUNDATIA PENTRU INVATAMANT.

Titlul Proiectului
POSDRU:
ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului

“ MAI - Măiestrie-Aptitudini-Iniţiativă "
POSDRU/91/2.2/S/63235
Beneficiar: FUNDATIA PENTRU INVATAMANT

1.INFORMATII GENERALE
1.1.Achizitor:
Denumire: FUNDATIA PENTRU INVATAMANT
Adresa: Calea Victoriei nr. 48-50, intr.2, sectorul 1, Bucuresti, Romania
Persoana de contact: Ion Vulcan
Telefon: 021.312.02.85 ; 021.312.26.70.
E-mail: proeduschool@yahoo.com
Adresă de internet: www.proedu.ro

Fax: 021.312.02.85.

I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA □ X
NU □
Fondul Social European, prin Programul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Resurselor Umane 2007-2013.
- POSDRU/91/2.2/S/63235 cu titlul

„MAI – Maiestrie – Aptitudini- Initiativa.
Valorificarea inovatiilor in suportul educational,
in invatamantul preuniversitar, pentru
prevenirea si reducerea fenomenului de
abandon scolar si asigurarea conditiilor
necesare pentru furnizarea competentelor si
abilitatilor de baza pentru toate categoriile de
persoane expuse acestui risc, precum si pentru
cresterea sanselor de succes scolar”"

1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor data de: 04.10.2011 orele: 12.00,
b) Adresa unde se primesc ofertele: Calea Victoriei nr. 48-50, intr.2, sectorul 1,
Bucuresti.
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Calendarul procedurii de atribuire
DATA

ORA

LOCAŢIA

Termen limită recomandat de
solicitare a clarificărilor de la
achizitor

29.09.2011

16.00

Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,.

Termen limită de transmitere
a clarificărilor de către
achizitor

30.09.2011

16:00

Termen limită de depunere a
ofertelor

04.10.2011

12:00

Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,
Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,.

Data şedinţei de deschidere a
ofertelor

04.10.2011

18:00

Data finalizării evaluării
ofertelor *

05.10.2011

-

Informarea ofertanţilor cu
privire la rezultatul procedurii
de atribuire *
Semnarea contractului *

05.10.2011

-

12.10.2011

-

Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,
Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,
Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,
Calea Victoriei nr. 48-50,
intr.2, sectorul 1,
Bucuresti,

1) Datele marcate cu * sunt estimative
2) Achizitorul va publica răspunsurile la întrebările de clarificare primite pe site-ul
www.proedu.ro, fără a menţiona numele solicitantului.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilita in documentatie
pentru ofertanti sau la altă adresă decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor,
aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului nedeschisa.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1.Descriere
2.1.1 Denumirea contractului de achizitie:
Titlu: contract de inchiriere spatii/sala videoconferinte/conferinte/cursuri/workshopuri/minitipografie/birouri lucru management proiect.
2.1.2.Descrierea inchiriere spatii/sala videoconferinte/conferinte/cursuri/workshopuri/minitipografie/birouri lucru management pentru Proiectul MAI - Măiestrie-AptitudiniIniţiativă.POSDRU/91/2.2/S/63235
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
Locul de livrare al produselor descrise in prezenta documentatie va fi in Bucuresti, la
sediul achizitorului.
(a) Lucrări
□
(b) Produse
X □ (c) Servicii
□
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Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locatie a lucrarii
________________________

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumparare in rate

X□
□
□
□

Cod CPV

Cod CPV : 70130000-1

Categoria serviciului
2A
2B

□
□

Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
____________________ _______________________
BUCURESTI
_________________________ ___________________ _______________________
□□□□□□□□

Cod CPV

2. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
De la semnare şi până la stingerea tuturor obligaţiilor pe care le generează.
3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
VII.1) Pretul cel mai scazut √
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
4.2. Moneda in care este
exprimat pretul
contractului
4.3 Perioada minima de
valabilitate a ofertei.
4.4.Modul de prezentare
al ofertei (tehnic si
finaciar)
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Limba romana
Euro
90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei
1.Adresa la care se depune oferta:
FUNDATIA PENTRU INVATAMANT;
Calea Victoriei nr. 48-50, intr.2, sectorul 1, Bucuresti,
Telefon: 021.312.02.85; 021.312.26.70
Fax : 021.312.02.85
2.Data limită pentru depunerea ofertei:
04.10.2011, ora 12,00
3.Numărul de exemplare:2 (doua)
4. Documente de calificare:
4.1 Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
- Prezentare formular 1
Incadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din Ordonanţa
de urgenţă nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181

- Prezentare formular 2
Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
Modul de prezentare a propuneri tehnice:
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si
complet in corelatie cu caietul de sarcinisi cu factorii de
evaluare.
Propunerea tehnica trebuie sa acopere toate conditile
solicitate prin caietul de sarcini.
5.Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata ferm in euro fara
TVA conform formularului nr.3.
Oferta se va depune la sediul FUNDATIEI PENTRU
INVATAMANT în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va
menţiona:
a) „Ofertă pentru pentru inchiriere spatii”
b) „A nu se deschide înainte de data 04.10.2011, ora
18,00”.
Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat
cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare
- plicul nr. 2: propunere tehnică
- plicul nr.3: propunere financiară
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este
declarată întârziată.
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu
cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să
angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor
emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest
sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi
parafate conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna
fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.
6. Nu se acceptă oferte alternative.

4.5 Posibilitatea retragerii
sau modificarii ofertei
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1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
solicitare scrisă adresată FUNDATIEI PENTRU
INVATAMANT până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până
la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor,
adresând pentru aceasta FUNDATIEI PENTRU
INVATAMANT o cerere de retragere a ofertei în

vederea modificării. FUNDATIA PENTRU
INVATAMANT nu este răspunzătoare în legătură cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă,
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în
documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră,
cad în sarcina operatorului economic.
4. Oferta depusă la o altă adresă a . FUNDATIEI
PENTRU INVATAMANT decât cea stabilită, sau după
expirarea datei limită pentru depunere este
considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
4.6. Informatii referitoarela
termenele pentru livrarea
bunurilor/prestarea
sevicilor/executarea
lucrarilor
4.7. Modalitati de
contestatie a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achizitie si
de solutionare a
contestatiilor.
4.8. Clauze contractuale
obligatorii, conditii de
actualizare/ modifiare a
pretului contractului de
achizitie

4.9 Modul de prezentare a
propunerii tehnice
4.10 Modul de prezentare a
propunerii financiare

In ceea ce priveste prestarea serviciilor acestea vor
fi prestate in perioada stabilita.

Contestatia se va depune la sediul FUNDATIEI
PENTRU INVATAMANT;
Calea Victoriei nr. 48-50, intr.2, sectorul 1, Bucuresti.
Termenul de depunere este de cel mult 5 zile de la
data luarii la cunostinta de catre contestator despre
actul pe care acesta il considera nelegal.
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solicitate prin
caietului de sarcini.
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract pentru serviciile prestate.

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi
complet in corelaţie cu Caietul de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să acopere toate condiţiile
solicitate prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va fi exprimata ferm in euro, fara TVA,
in formatul indicat prin formularul nr.3.
Operatorilor economici le este adus la cunostinta ca bugetul
maxim alocat acestui contract este de 19.770 lei fără TVA /
4.682,80 euro, fara TVA.

5. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut √
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
Achizitorul va stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat mai sus, cu
condiţia îndeplinirii cerinţelor obligatorii din caietul de sarcini.
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CAIET DE SARCINI

Caietul de satcini face parte integranta din documentatie pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansanblul cerintelor pe baza
carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica.
FUNDATIA PENTRU INVATAMANT este solicitantul proiectului: „MAIMaiestrie – Aptitudini – Initiativa Valorificarea inovatiilor in suportul
educational, in invatamantul pre-universitar, pentru prevenirea si reducerea
fenomenului de abandon scolar si asigurarea conditiilor necesare pentru
furnizarea competentelor si abilitatilor de baza pentru toate categoriile de
persoane expuse acestui risc, precum si pentru cresterea sanselor de succes
scolar.
Sursa de finantare pentru achizitia serviciilor este: Fondul Social
European, Programul Operational Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013;
Serviciile contractate vor cuprinde:
inchirierea
de
spatii
pentru
desfasurarea
de:
video
conferinte/conferinte/cursuri/workshop-uri/minitipografie si birouri de lucru
pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a managementului pentru
proiectul POSDRU/91/2.2/S/63235 in locatia Bucuresti.
Specificatii tehnice:
- 1 sala videoconferinta/multimedia 185mp - 200mp;
- 1 sala biblioteca virtuala 25mp;
- 1 sala minitipografie 30 mp;
- 1 birou personal management proiect 30 mp;
- 1 depozit materiale consumabile si produse finite tipografie 30 mp-40 mp;
- acces la internet, fax, telefon;
- dotarea spatiului cu parcare auto proprie;
- conditii igenico-sanitare conform cerintelor legale;
- dotarea corespunzatoare cu mobilier si echipamente video-audio (videoproiector, ecran-video proiector, flipchart si alte echipamente de video si
teleconferinta), toate aceste dotari vor fi asigurate de catre ofertant.
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CAPITOLUL III
FORMULARE

formular

1

formular

2

formular

3

Declaraţie privind situaţia personală (neîncadrarea în prevederile art.180 din
OUG 34/2006)
Declaraţie privind situaţia personală (neîncadrarea în prevederile art.181 din
OUG 34/2006)
Formular de oferta (Propunerea financiara)

formular

4

Scrisoarea de înaintare
Model contract prestări servicii
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Formular nr.1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE
Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006,
respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti
pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare
de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............
(denumirea achizitorului), declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata;
d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completarii
Operator economic,
.................................
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 2
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind calitatea de participant la procedura
1.
Subsemnatul (nume si prenume)__________________________reprezentant imputernicit
al____________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
( denumirea operatorului economic)
de fals in acte publice, ca la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica____________________, avand ca obiect _________________________________,
(se mentioneaza procedura)
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii
si codul CPV)
la data ____________________, organizata de __________________________, particip si
(zi/luna/an)
(denumirea achizitorului)
depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei________________________________;
[ ] ca subcontractant al_______________________________________;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in
anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ______________________
(denumirea si adresa autoritatii
contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic si numele reprezentantului legal,
____________________
(semnatura autorizata)
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FORMULAR nr.3
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
(denumirea achizitoului şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ , ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
să
prestăm
_____________________________________________,
(denumirea serviciului)
pentru suma de __________________________________________________
,
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de __
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile,
(durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ____________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul)
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
□ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
□ nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data _______/_______/_________
__________________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să
(semnătură)
semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ .
(denumirea/numele operatorului economic)
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Formular nr.4
Operator economic,
Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr._________/ __ . __ . 2011

______________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI
Catre _______________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)

Ca urmare a invitației dumneavoastra privind participarea la procedura de atribuire a
contractului_________________________________noi_________________________________va
(denumirea contractului de achizitie)
(denumirea
si
numele
ofertantului)
transmitem alaturat urmatoarele:
1. Plicul sigilat si marcat vizibil, continand, in original si intr-un numar de 2 copii:
a) Documentele de calificare;
b) Oferta tehnica;
c) Oferta financiara.
Avem speranța ca oferta noastra este corespunzatoare și va satisface cerințele.

Data completarii: _______/_______2011

Cu stima,
Operator economic si numele reprezentantului legal,
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Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea
furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
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i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină
.................................... ..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi
cantităţile)
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de
........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la
………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în
prezentul contract.
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7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de
livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi
onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării
contractului.
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(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de
începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de
......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
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13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului,
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul
şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a
furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea
acestora la destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie
care decurge de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi
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fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor
prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina
schimbarea preţului contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

1
2

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm
În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării
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20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din
România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,
................................
(semnătură autorizată)
LS
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Furnizor,
..............................
(semnătură autorizată)
LS

CONVENŢIE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
ŞI SITUAŢIILE DE URGENŢĂ
ANEXĂ LA CONTRACTUL NR. ....................................
Încheiată astăzi ................., între Fundaţia pentru Invatamant, VVVV. în calitate de
achizitor şi .................................................... în calitate de furnizor.
Având în vedere contractul încheiat între cele două părţi, prezenta convenţie reglementează
răspunderile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţiile de urgenţă.
I. OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
Art. 1. Furnizorul va respecta regulile de acces în unitate ale achizitorului, prezentând în
acest sens lista cu salariaţii puşi la dispoziţia acestuia. Orice modificare a acestei liste va fi
adusă la cunoştinţa achizitorului.
Art. 2. Furnizorul va aduce la cunoştinţa achizitorului persoanele delegate care răspund de
organizarea activităţii, atât cea profesională, în conformitate cu contractul de prestări servicii,
cât şi cea de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 3. Furnizorul va colabora cu achizitorul în vederea realizării activităţii profesionale
respectând reglementările interne şi Instrucţiunile proprii ale acestuia.
Art. 4. În timpul efectuării lucrărilor, personalul muncitor va fi permanent supravegheat de
şeful formaţiei de lucru a furnizorului, va purta echipamentul individual de protecţie
personalizat cu sigla firmei, fiindu-i interzis accesul în alte zone decât cele în care îşi
desfăşoară activitatea.
Art. 5. Furnizorul de servicii este obligat să asigure forţa de muncă calificată, autorizată şi
instruită astfel încât să se desfăşoare activitatea în deplină securitate a muncii şi să se
prevină producerea unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, atât la lucrătorii
proprii cât şi la cei ai achizitorului.
Art. 6. Furnizorul va asigura dotarea cu echipamente de muncă care să corespundă din
punct de vedere tehnic şi care să nu constituie un pericol pentru salariaţii proprii, cât şi
pentru salariaţii achizitorului din apropierea zonelor de lucru.
Art. 7. Furnizorul va asigura salariaţilor săi echipamentul individual de protecţie
corespunzător condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii la achizitor.
Art. 8. Instruirea privind securitatea şi sănătatea în muncă va fi efectuată conform
prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi
sănătatea în muncă.
Art. 9. Instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică a salariaţilor furnizorului, în cadrul
lucrărilor desfăşurate la achizitor va fi realizată de conducătorul formaţiei care execută
aceste lucrări şi care a fost desemnat de furnizor. Tematica de instruire la locul de muncă, va
include obligatoriu şi prezentarea riscurilor la locul de muncă.
OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
Art. 10. Achizitorul va asigura suplimentar, prin specialiştii Compartimentului Protecţia
Valorilor, efectuarea periodică (trimestrială sau anuală, după caz) a instruirii salariaţilor
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furnizorului privind activităţile specifice din bancă, riscurile pentru securitatea şi sănătatea în
muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul băncii, în general.
Art. 11. Instruirea salariaţilor furnizorului, prevăzută mai sus, se consemnează în fişa de
instruire colectivă.
Art. 12. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se
va păstra la achizitor şi un exemplar la furnizorul ai cărui salariaţi au fost instruiţi.
Art. 13. Achizitorul va prezenta lucrătorilor furnizorului şi instrucţiunile proprii pentru locurile
de muncă în comun, instrucţiuni ce vor completa pe cele ale furnizorului.
Art. 14. Pe toată perioada derulării contractului mai sus menţionat, supravegherea
personalului firmei furnizorului, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, va fi
realizată prin intermediul inspectorului cu securitatea în muncă din bancă, acesta putând
semnala deficienţele constatate, atât furnizorului cât şi conducerii proprii.
II. OBLIGAŢII PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ
Art. 15. În cazul producerii unui accident de muncă în care sunt implicate victime ale ambilor
angajatori (furnizor şi achizitor), din comisia de cercetare vor face parte persoane numite prin
decizie scrisă de către cei doi angajatori.
Art. 16. Înregistrarea şi raportarea accidentului se va face de fiecare angajator pentru
salariatul propriu.
Art. 17. În cazul producerii unui accident, executantul, salariat al furnizorului, este obligat să-l
comunice şefului său direct.
Art. 18. Comunicarea, cercetarea, raportarea şi înregistrarea evenimentului în care au fost
implicaţi salariaţi ai furnizorului revine ca responsabilitate acestuia aducând la cunoştinţa
achizitorului evenimentele în care au fost implicaţi salariaţii acestuia.
Art. 19. Furnizorul este obligat să comunice evenimentul instituţiilor statului conform
prevederilor legale.
Art. 20. Furnizorul poartă întreaga responsabilitate, din punct de vedere legal, pentru
salariaţii săi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul achizitorului.
III. OBLIGAŢII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTE
Art. 21. Furnizorul se obligă, să acorde cu mijloace proprii primul ajutor în caz de necesitate
pentru personalul propriu care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul achizitorului. În acest
sens toţi salariaţii proprii vor fi instruiţi pentru acordarea de prim ajutor.
Art. 22. Achizitorul, prin intermediul VVVVVVVVVVVVVV, nu /va acorda primul
ajutor în caz de urgenţă salariaţilor furnizorului care desfăşoară lucrări în incinta imobilelor
VVVVVVVVVVV., la solicitarea furnizorului şi în cazuri care presupun acest lucru,
imediat ce este informat de producerea evenimentului.
IV. RESPECTAREA REGULILOR P.S.I. ŞI EVACUAREA LUCRĂTORILOR
Art. 23. Achizitorul va face cunoscut furnizorului regulile de prevenire şi stingere a incendiilor
(P.S.I.) care trebuie respectate de către salariaţii acestuia pe perioada desfăşurării lucrărilor
în incinta imobilelor VVVVVVVVVVVV.
Art. 24. Achizitorul va asigura, în locurile în care se desfăşoară lucru cu foc deschis, dotarea
cu stingătoare.
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Art. 25. Achizitorul va controla, prin intermediul personalului său, respectarea regulilor P.S.I.
de către lucrătorii furnizorului.
Art. 26. Furnizorul va respecta normele de apărare împotriva incendiilor în vigoare, pe
timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier.
Art. 27. Căile şi ieşirile de urgenţă în spaţiile în care se desfăşoară activitatea salariaţilor
furnizorului se stabilesc de comun acord cu achizitorul, în funcţie de utilizare, de echipament
şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de numărul maxim de salariaţi care
pot fi prezenţi. Semnalizarea acestora revine achizitorului.
Art. 28. Căile şi ieşirile de urgenţă stabilite vor fi menţinute în permanenţă libere.

ACHIZITOR,
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FURNIZOR
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