Contract de lucrări
Nr…………/……………….
1.
Având în vedere Raportul de evaluare nr ...................................... din data de
...................., prin care oferta ............................................. a fost declarată
câștigătoare, s-a încheiat prezentul contract între:
S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 1, sector 1,
cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ordine:
J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la
Banca Transilvania - Sucursala Gara de Nord, pentru punctul de lucru Agenția de Informatică
Galați, str. Col. Nicolae Holban, nr.13b, jud. Galați, cod 800217 reprezentată prin d-nul AndySergiu ȚICMEANU, în calitate de Director General si d-na Elena VÎLCU, in calitate de Director
Economic, şi care va fi denumită, în contiunare, ACHIZITOR pe de o parte
si
……………………………………………………………… în calitate de EXECUTANT,
pe de altă parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
3.Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1 – (1) Obiectul contractului îl reprezintă executarea și finalizarea de către executant a
lucrării de instalare de încălzire centrală la punctul de lucru al SC Informatică Feroviară SAAgenția de Informatică Galați, str. Col. Nicolae Holban, nr.13b, jud. Galați, cod 800217 și
să remedieze orice defecte ale lucrării pe perioada de garanție în conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.
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(2) Obiectul contractului este detaliat în Caietul de Sarcini nr.19/7/957/11.10.2018 – Anexa 2
la prezentul contract, parte integrantă din contract.
5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
este de ...................... lei, la care se adaugă TVA in suma de ...................... lei și include
materialele, manopera și orice alte cheltuieli conform Anexa 1 parte integrantă din prezentul
contract.
6. Durata și termenele contractului
6.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii de către ambele părți si produce
efecte pana la încheierea procesului - verbal de receptie finală a lucrărilor contractate semnat
de comisia de receptie fără obiecțiuni a lucrărilor executate.
6.2.- Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să predea lucrările ce fac obiectul
contractului până la data de 15.12.2018.
6.3.- Proiectul instalației de gaze, inclusiv avizarea la autoritățile competente în domeniu, se
va realiza de către executant în maxim 15 zile de la data semnării contractului.
6.4- Durata prezentului contract se poate prelungi la cererea oricăreia dintre părți, in scris
numai în baza unor justificări și din motive neimputabile executantului, prin act adițional.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract incepe după primirea
Ordinului de execuție din partea achizitorului. Ordinul de execuție va fi dat după constituirea
garanției de bună execuție conform art.12 din contract.
7.2. Indeplinirea executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se face in
conformitate cu caietul de sarcini, parte integranta din prezentul contract.
7.3- Pentru materialele folosite la executarea lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini,
achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita firmei executantului Certificatele si/sau
Agrementele tehnice ale producãtorilor. Pe parcursul executarii contractului materialele
utilizate vor indeplini obligatoriu cerintele din caietul de sarcini.
8. Documentele contractului sunt urmatoarele:
Anexa 1 – Centralizator valoare contract
Anexa 2 - Caietul de sarcini nr. 19/7/957/11.10.2018
Anexa 3 - Convențiile SSM/AII/Mediu
Anexa 4 - Propunerea financiară;
Anexa 5 - Propunerea tehnică
Anexa 6 - Garanţia de bună execuţie;
9. Obligatiile executantului
9.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa, finaliza lucrarea de instalare de încălzire
centrală care trebuie să conțină conform caietului de sarcini montaj, punere în funcțiune a
centralei termice pe gaz, conectarea la instalația interioară a clădirii, alimentarea cu apă,
conectarea la rețeaua de energie electrică, instalația de utilizare gaze interioare, proiectul
instalației de gaze, de la postul de reglare până la locul de consum.
(2) Executantul are obligatia, de a realiza proiectul instalației de gaze, inclusiv avizarea la
autoritățile competente în domeniu în maxim 15 zile de la data semnării contractului, conform
prevederilor din caietul de sarcini.
(3) Executatul are obligația de a monta detectoare de gaze și electrovalve conform caietului de
sarcini si de a remedia orice defectiuni ale lucrarilor executate in conformitate cu obligatiile
asumate in prezentul contract, în termenul stabilit in prezentul contract.
(4) Executantul are obligatia de a achita toate taxele necesare punerii în funcțiune a centralei
termice pe gaz, de a întreține lucrarile executate pe perioada de garanție, de a remedia viciile
aparente și viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
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asumate prin contract. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini prevaleaza caietul de sarcini.
(5) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura personalul necesar, de a
furniza materialele, instalatiile, echipamentele, bunurile, consumabilele si alte produse sau
servicii, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executiei, finalizarii lucrarilor si
remedierii tuturor erorilor/defectiunilor constatate la lucrarile executate.
(6) Executantul are obligația de a efectua lucrări de refacere pereți, pardoseli, zugrăveli, etc
ca urmare a executării lucrărilor de pozare/montaj tevi.
(7) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile omisiunile
viciile sau alte asemenea descoperite de el în Proiect sau în Caietul de sarcini pe durata
îndeplinirii contractului.
(8) Executantul are obligatia de a asigura conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat
pentru personalul propriu cat si pentru personalul Achizitorului.
9.2. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul cu cel putin 48 de ore inainte de data
previzionata de acesta cu privire la cantitati importante de echipamente sau alte bunuri ce vor
fi livrate pe santier.
9.3. Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea,
primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare
executiei lucrarilor.
9.4. Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile
si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuieli legale) care rezulta din transportul bunurilor.
9.5. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii, cu
modificările ulterioare.
9.6 - Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
9.7 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Achizitor precum si de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.
9.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.
iv) de a îndepărta pe cheltuială proprie deșeurile, molozul și alte materiale
rezultate din executarea contractului.
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v) de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau caile de acces,

prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane
9.9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi folosite de la data primirii ordinului de
execuție pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.
9.10 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
lucrarilor executate, conform Legii nr. 10/1995 și normelor în vigoare de la receptia lucrarii
executate, si dupa implinirea acestui termen pe toata perioada existentei constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.
9.11 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.12 - Executantul va returna din propria initiativa, la solicitarea achizitorului, contravaloarea
eventualelor incasari efectuate nelegal, penalitati calculate de catre organele de control, actul
constatator constituind totodata titlu de plata.
9.13 – Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca activitatea curenta
a Achizitorului sa nu fie afectata, iar termenele de finalizare a lucrarilor sa fie respectate.
9.14- Executantul are obligatia să-şi instruiască personalul propriu şi să respecte obligaţiile
legale referitoare la condiţiile de muncă, protecţia muncii, aparare împotriva incendiilor si
protectia mediului şi poartă întreaga răspundere fată de accidentele de muncă suferite de
personalul său conform Convențiilor Anexa 3, parte integrantă din prezentul contract.
9.15- Executantul se obliga sa protejeze bunurile achizitorului. Dacă în urma executării
serviciilor care fac obiectul contractului apar pagube materiale din culpa Executantului, culpă
constatată de către o comisie din care sa faca parte reprezentanti ai ambelor parti, acesta din
urmă va plăti achizitorului o despăgubire egală cu valoarea bunului distrus, reactualizată la
momentul distrugerii.
9.16- Executantul se obligă să încheie și să semneze la finele lucrărilor procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor.
9.17- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța
tuturor operațiunilor executate precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu
respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.
9.18.- Executantul are obligația să constituie garanția de bună execuție conform art.12 în
termen de 5 zile de la semnarea contractului.
9.19. Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor,
urmatoarele:
a) factura fiscala finala;
b) procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor
c) situatia de lucrari;
d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificate de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
f) buletine de verificari, masuratori, incercari inclusiv pentru materialele importate;
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9.20. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură lucrările executate fără să aibă
aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în
conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun
fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar
terţilor, dacă va fi cazul.
9.21. Executantul are obligația de a evacua, transporta și valorifica materialele recuperate în
perioada executării lucrării, prezentând achizitorului dovada predării și valorificării acestora.
Sumele rezultate din valorificare vor fi depuse la casieria achizitorului.
10. Obligatiile achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia,
finalizarea lucrărilor care fac obiectul contractului
10.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii,
racordurile pentru utilitati, suprafetele necesare depozitarii si organizarii de santier.
10.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului.
11. Incetarea contractului si penalitati de intarziere
11.1- Prezentul contract încetează de plin drept fără intervenţia unei autorităţi şi instanţe de
judecată, în următoarele situaţii:
a) pe baza acordului de voinţă a părţilor consemnat, in scris, prin act aditional;
b) la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a încheiat;
c) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi
invocată în condiţiile legii.
(2) Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare cu 5
zile înainte de data la care aceasta urmează să-şi producă efectele.
(3) Contractul se reziliază fără intervenţia instanţei de judecată, în următoarele situaţii:
a)
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, situaţie care trebuie notificată părţii
care nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; rezilierea îşi va
producele efectele în termen de 5 zile de la notificare
b) Incalcarea art. 24 “clauza anticoruptie si evitarea conflictului de interese”. In
acest caz rezilierea isi va produce efectele in 5 zile de la notificare.
(4) Rezilierea îşi produce efecte pentru viitor. Partea care în mod culpabil a dispus rezilierea
contractului va suporta consecinţele acestui fapt.
(5) Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între părti
la data rezilierii.
(6) Prevederile cap.9, 11, 12, 16, 23, 24 din prezentul contract vor supravieţui încetării, pentru
orice motive, a prezentului contract şi vor produce efectele juridice care decurg din aplicarea
lor.
11.2 – In cazul in care, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin
contract si nu respecta termenul de finalizare al lucrarilor, isi indeplineste cu intarziere sau
necorsepunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit perceapă
penalitati de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea contractului, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
0,04 % pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
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11.4 - Pe langa penalitati, in cazul rezilierii contractului sau a incetarii de drept a contractului,
pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, executantul datorează daune – interese în cuantum de 1% din preţul contractului,
pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului (exclusiv) până la data expirării
perioadei de execuţie a contractului (inclusiv). Executantul nu are dreptul de a pretinde, în
aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru lucrarile deja
executate.
11.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata executantului, in termen de 5 zile, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da
faliment, sau dacă achizitorul constată că au apărut circumstanţe care nu au putut fi prevăzute
la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea situaţiei în aşa măsura încât
îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului său. In acest caz, executantul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data
denuntarii unilaterale a contractului.
11.6 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata executantului fara nici o compensatie, daca executantul nu incepe lucrarile in termen
de 5 zile de la data primirea ordinului de executie din partea achizitorului.
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în
termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului in cuantum de 5% din valoarea
contractului fara TVA.
(2) Constituirea garantiei de buna executie se realizeza prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, care devine Anexa 6 la contract.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de ambele parti contractante da dreptul Achizitorului sa rezilieze prezentul
contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere in intarziere si sa
pretinda daune - interese conform art. 11.4.
(4) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul
nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra
garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția contractantului,
precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(5) Achizitorul va elibera garanția de bună execuție după cum urmează:
- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- Restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.
(6) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este pe toată perioada de valabilitate
a contractului.
13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la data primirii Ordinului de execuție
din partea achizitorului si de a notifica data inceperii efective a lucrarilor.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Lucrarile trebuie sa se deruleze
conform contractului si sa fie terminate la data stabilita.
13.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitate, achizitorul avand dreptul de a solicita
verificarea si testarea materialelor folosite la executia lucrarilor. Achizitorul are dreptul ca pe
toata perioada de derulare a contractului sa solicite executantului prezentarea de Certificatele
si/sau Agrementele tehnice ale producãtorilor pentru toate materialele puse in opera.
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Verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor vor face parte din
documentatia de decontare si de receptie.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
Executatul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului
si de a reface aceasta parte din lucrare pe cheltuiala proprie.
14. Intarzierea si sistarea lucrarilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a
survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc executantul
de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti
a acestora, atunci, prin consultare cu achizitorul.
14.2. - In cazul in care executantul intarzie finalizarea lucrarilor (finalizarea cu intirziere),
achizitorul are dreptul de a deduce, din pretul contractului, penalitatile de intarziere
prevazute la clauza 11.2.
15. Finalizarea lucrarilor
15.1 – Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi finalizate până la data de
15.12.2018.
15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Achizitorul va organiza începerea recepției în minim 15 zile calendaristice de la notificarea
terminării lucrărilor și va comunica data stabilită membrilor comisiei de recepție,
executantului, proiectantului.
(3) Dacă se constată că lucrările executate nu corespund calitativ cu cerințele caietului de
sarcini, executantul, pe cheltuiala proprie va remedia defecțiunile constatate.
(4) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.
15.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare, in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4. (1) Receptia se efectueaza cand toate lucrarile prevazute in prezentul contract si in
caietul de sarcini sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu
prevederile prezentului contract, ale caietului de sarcini si ale normativului pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor și dupa punerea in functiune a instalatiilor termice de catre
Executant și efectuarea unei probe de 72 de ore de funcționare.
(2) Recepția finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de
garanție.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1 – (1) Perioada de garantie este de 2 ani și curge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor pâna la receptia finala. Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie.
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(2) Pentru viciile ascunse ale lucrării executantul răspunde conform Legii nr.10/1995
republicată cu modificarile ulterioare și normelor în vigoare.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte și deficiențe a caror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4- Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile
declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu
va fi afectată de vicii.
16.5 - In perioada de garantie, executantul are obligatia, de a asigura gratuit asistență tehnică
in maxim 48 de ore de la anuntarea oricărei defecțiuni.
17. Modalitati de plata
17.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata in lei catre executant, pe baza facturii
primite, după cum urmează:
a) avans 30% din valoarea contractului în termen de 10 zile de la constituirea garanției de bună
execuție;
b) restul sumei rămase, respectiv 70% din valoarea contractului, in termen de 15 zile de la data
semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni a lucrărilor
executate și primirea facturii finale.
(2) Receptia finala va fi efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
(3) Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat. Pentru lucrările executate,
plăţile datorate de achizitor executantului au la baza preturile declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
18.2 - Exceptie fac situatiile de lucrari neprevazute care nu au fost cuprinse prin caietului de
sarcini si pot modifica pretul contractului cu valoarea de executie a acestora. In acest caz
acordul de vointa al celor doua parti contractante va face obiectul unui act aditional.
19. Amendamente
19.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
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20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
22. Cesiunea
22.1-Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract fără acordul celeilalte părți.
Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract
23. Clauza de confidentialitate
23.1 (1) Prezentul contract este strict confidenţial şi părţile nu vor utiliza, copia sau înainta
spre vreo terţă parte, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, informaţii comerciale şi
preţurile care au fost comunicate în legătură cu prezentul contract.
(2) Această clauză nu se aplică în cazul în care una din partile contractuale va dezvălui şi va
folosi informaţii care sunt:
- a) deja cunoscute publicului sau în posesia părţii în baza nerestrictivă, la momentul
recepţionării de cealaltă parte;
- b) generale sau uşor disponibile publicului.
23.2. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În
acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi
salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio
informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică
nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării
prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor
desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
24.

Clauza anticorupție și de evitare a conflictului de interese

24.1 Executantul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia
si mita. In consecinta, acesta nu va oferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa
ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediu angajatilor, membrilor din conducerea
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acestora sau tertilor, achizitii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau
invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, concerte,
evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea
Achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar
acestora.
24.2 In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, Achizitorul are dreptul sa rezilieze
unilateral, instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor
judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.
24.3 Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de atribuire ori angajaţi ai Achizitorului sau implicati în procedura de atribuire cu
care Executantul a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori
rezilierii de drept a contractului
25. Limba care guverneaza contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
26. Comunicari
26.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
26.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
27. Legea aplicabila contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
28. Părțile declară că înțeleg și acceptă în mod expres conținutul prezentului contract.
Partile au inteles sa incheie azi ________ prezentul contract in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.
EXECUTANT,

ACHIZITOR
SC “INFORMATICA FEROVIARA” SA
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICA
AVIZAT JURIDIC
RESPONSABIL DE CONTRACT
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Anexa 1

Centralizator valoare contract

Anexa 2

Caietul de sarcini
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Anexa 3
la contractul de lucrări nr………………………..
CONVENTIE
PRIVIND SECURITATEA si SANATATEA IN MUNCA
Prezenta Conventie se incheie in conformitate cu actele normative si legislatia in
vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv:
-

-

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca - actualizata;
Norma metodologica de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile
ulterioare - actualizata;
H.G.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile - actualizata;
H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca - actualizata.

S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 1, sector 1,
cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ordine:
J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la
Banca Transilvania - Sucursala Gara de Nord, reprezentată prin d-nul Andy-Sergiu ȚICMEANU, în
calitate de Director General si d-na Elena VÎLCU, in calitate de Director Economic şi care va fi
denumită, în contiunare, ACHIZITOR pe de o parte
si
………………………………………………… în calitate de EXECUTANT,
pe de altă parte.
CAP.I. OBIECTUL SI SFERA DE APLICARE A CONVENTIEI
Prezenta Conventie constituie documentul anexa ca parte integranta a Contractului nr.
………………………………. incheiat intre - S.C. Informatică Feroviară S.A. și …………………………., prin
care se stabilesc obligatiile si responsabilitatile partilor, privind prevenirea, comunicarea,
cercetarea si înregistrarea evenimentelor de securitate si sanatate in munca, care s-ar putea
produce in activitatile desfasurate in comun.
Cap. II. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI
Prezentele obligatii si responsabilitati vin sa completeze reglementarile in vigoare si fac
parte integranta din contractul economic incheiat.
2.1. OBLIGATII COMUNE
rezultate din prestarea serviciilor
2.1.1 Fiecare parte contractanta este obligata pentru lucrarile in desfasurare, in locuri
de munca comune sau detinute de S.C. Informatica Feroviara S.A., sa asigure respectarea
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cerintelor minime privind securitatea si sanatate in munca, referitor la activitatea si lucratorii
proprii, astfel:
- sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea si sanatatea
in munca luand in considerare natura activitatilor desfasurate;
- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
2.1.2. Fiecare parte contractanta, se angajeaza sa execute lucrari in cadrul contractului
economic, numai în conditii de securitate corespunzatoare conditiilor specifice, fara a aduce
atingere mediului, proprietatii sau lucratorilor si persoanelor din vecinatate.
2.2.OBLIGATIILE S.C. INFORMATICA FEROVIARA S.A.
2.2.1. Sa puna la dispozitie in conditii tehnice corespunzatoare activitatii, dotarile si
utilitatile necesare, spatiile de lucru si utilajele prevazute în contract.
2.2.2. Exercita controlul respectarii reglementarilor, privind securitatea si sanatate in
munca, insotit dupa caz, de reprezentantul celeilalte parti si interzice desfasurarea activitatii,
daca acestea nu sunt respectate ( ex : fapte care pot pune in pericol viata, sanatatea, mediu,
proprietatea).
2.3.OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
2.3.1 Sa fie prestatoare numai de servicii pentru care este dupa caz, abilitata, autorizata,
agreata, agrementata.
2.3.2 Să asigure toate condițiile de muncă pentru evitarea accidentelor și a imbolnăvirilor
profesionale, să acorde mijloace individuale și colective de protecție in funcție de
factorii de risc identificați.
2.3.3 Să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde
de condițiile de instalare, să fie supuse unei verificări inițiale, după instalare și inainte
de prima punere in funcțiune și unei verificări după fiecare montare intr-un loc de
muncă nou au pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente și
autorizate în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale.
2.3.4. Sa utilizeze echipamentele de munca, infrastructura, spatiul si/sau terenul
precum si instalatiile si utilajele puse la dispozitie, conform prevederilor legale si/sau a
clauzelor contractuale.
2.3.5. In cazul executarii de lucrari cu subcontractanti, sa incheie conventie pe linie
de securitate si sanatate in munca, cu acestia.
2.3.6. Sa aiba efectuat instructajul in domeniul securitatii si sanatatii in munca in
conformitate cu legislatia, normele si normativele in vigoare, in special cu Legea nr. 319/2006
- actualizata, in toate fazele de instruire, in conformitate cu tematica intocmita si aprobata
de catre conducerea executantului.
2.3.7. Executantul va asigura si verifica permanent aplicarea normelor de securitate si
sanatate in munca (inclusiv utilizarea EIP), la executarea oricarui tip de lucrare (inclusiv
semnalizarile de securitate), la exploatarea obiectivelor in care isi desfasoara activitatea, la
introducerea de substante sau procese tehnologice (inclusiv tehnologii proprii), la folosirea,
amplasarea, repararea, manipularea, intretinerea si verificarea echipamentelor de munca si a
obiectelor muncii folosite;
- executantul va reglementa, organiza, urmari si asigura, pentru propriile echipamente
de munca, scule, unelte, utilaje, instalatii, masini (inclusiv obiectele muncii), efectuarea in
bune conditii a reviziilor periodice, a folosirii, manipularii si a reparatiilor cu respectarea
normelor de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor ;
- executantul va respecta si va pune in practica toate normele si normativele legale;
- executantul va raspunde de toate autorizarile specifice si va face instruirea specifica
pentru fiecare lucrator (inclusiv a subcontractantilor);
- executantul va asigura la toate lucrarile executarea doar cu personal competent,
instruit, autorizat si calificat.
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2.3.8. Sa-si instruiasca conform reglementarilor in vigoare, lucratorii proprii precum
si pe cei ai subcontractantilor, privind:
- cerintele minime de securitate si sanatate in munca pe care trebuie sa le
respecte, corespunzator activitatii care urmeaza a fi executata, pe baza legislatiei procurate
prin grija sa;
- sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu influenteze sub nici o forma, procesele
de munca, cladirile, utilajele, instalatiile sau activitatea celeilalte parti, fara aprobarea
acesteia;
- sa nu blocheze caile de acces sau deplasare, cu materiale, piese sau utilaje;
- sa solicite celeilalte parti asistenta tehnica de specialitate pentru lucrarile care
pot afecta activitatea sau lucratorii;
- sa execute in bune conditii si sa asigure garantii la prestatia efectuata, din punct
de vedere al calitatii executiei, securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva
incendiilor, mediu, situatii de urgenta (SSM, A.I.I.-S.U).
Cap. III. MASURI NECESARE LA ÎNCEPEREA LUCRARILOR
Fara a fi exhaustive, masurile necesare pentru inceperea lucrarilor, la locul de
desfasurare a acestora, conducatorii directi ai locurilor de munca din partea celor doua parti,
vor analiza daca masurile din CONVENTIE sunt suficiente si vor stabili daca se impun, alte
masuri, în functie de conditiile concrete din teren, pentru prevenirea evenimentelor de munca,
astfel:
- predarea concreta a amplasamentului, constructiei, utilajelor, liniilor, instalatiilor,
etc. care fac obiectul activitatii;
- necesitatea acordarii de asistenta tehnica, a masurilor de securitate adecvate
specifice activitatii desfasurate, acceptul la instalatia electrica, scoateri de sub tensiune, etc.;
- caile de acces si evacuare în incinta, locurile unde este interzis accesul;
- mijloacele operative de comunicare, semnalizare, anuntare, alarmare si/sau avizare;
- spatiile si locurile de depozitare a materialelor, pieselor sau a utilajelor necesare
activitatii;
- alte masuri ce se impun.
Prezentele masuri pot fi completate de catre parti functie, de situatie si riscurile nou
create, fara a aduce prejudicii starii in care se desfasoara activitatea.
Cap. IV. AVIZAREA, COMUNICAREA EVENIMENTELOR DE MUNCA
Evenimentele de munca produse in locurile folosite in exclusivitate de catre
executant (cladiri, utilaje, instalatii, etc) se vor aviza, cerceta si inregistra de catre acesta.
Orice eveniment de munca, produs pe teritoriul achizitorului, se va anunta imediat,
prin orice mijloc (telefon, radiotelefon, curier etc.) de catre conducatorul locului de munca,
sau de catre oricare lucrator, sefului unitatii de care apartine accidentatul si conducatorului
unitatii, pe raza careia s-a produs.
În cadrul avizarii se vor comunica: data, locul, ora si împrejurarile producerii, numarul
si numele persoanelor accidentate (datele personale conform legislatiei in vigoare), urmarile
asupra acestora, etc.
Totodata vor fi avizate Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa Judeteana de Pensii,
Procuratura (dupa caz) si alte organe abilitate conform prevederilor legale.
Evenimentele de munca, produse pe teritoriul societatii achizitoare vor fi cercetate de
conducerea societatii de care apartine accidentatul, la nevoie, cu participarea unui delegat
din partea celeilalte societati semnatare a prezentei conventii.
Evenimentele de munca se vor inregistra in principal de catre angajatorul victimei si
dupa caz conform Procesului Verbal de cercetare, de catre unitatea vinovata de producerea
acestora.
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In cazul accidentelor de munca, inregistrarea acestora se va face conform Legii nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia - actualizate.
Prezenta CONVENTIE este valabila pe perioada derularii contractului nr. …………………
si a fost încheiata în 2(doua) exemplare, in original.
ACHIZITOR

EXECUTANT

SC „Informatică Feroviară” SA
Agenția de Informatică Galați

Director General

Manager
Florea Sorin

Responsabil SSM, AII-SU, Protectia mediului
…………………………………………………………………………..

CONVENTIE
PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Prezenta Conventie se incheie in conformitate cu actele normative si legislatia in
vigoare in domeniul protectiei mediului inconjurator, respectiv:
-

Legea nr. 426/2001 privind aprobarea OUG nr. 78/2000;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 aprobata prin
Legea nr. 27/2007;
Hotararea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor;
Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Intre
S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 1, sector 1,
cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ordine:
J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la
Banca Transilvania - Sucursala Gara de Nord, reprezentată prin d-nul Andy-Sergiu ȚICMEANU, în
calitate de Director General si d-na Elena VÎLCU, in calitate de Director Economic şi care va fi
denumită, în contiunare, ACHIZITOR pe de o parte
si
…………………………………………………….. în calitate de EXECUTANT,
pe de altă parte.
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CAP.I. OBIECTUL SI SFERA DE APLICARE A CONVENTIEI
Prezenta Conventie constituie dupa caz, documentul anexa, ca parte integranta a Contractului
nr …………………. incheiat intre - S.C. Informatică Feroviară S.A. si ……………………. prin care se
stabilesc obligatiile si responsabilitatile partilor, privind apararea mediului prin gestionarea
eficienta a deseurilor colectate.
Cap. II. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI
Prezentele obligatii si responsabilitati vin sa completeze reglementarile in vigoare si fac
parte integranta din contractul incheiat.
2.1. OBLIGATII COMUNE
rezultate din prestarea serviciilor
2.1.1 Fiecare parte contractanta este obligata pentru lucrarile in desfasurare, in locuri
de munca comune sau detinute de S.C. Informatica Feroviara S.A., sa asigure respectarea
cerintelor minime privind protectia mediului, referitor la activitatea si lucratorii proprii,
astfel:
- sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind intretinerea spatiilor in
care se desfasoara activitatea, gestionarea selectiv deseurilor rezultate luand in
considerare natura activitatilor desfasurate;
- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
2.1.2. Fiecare parte contractanta, se angajeaza sa execute lucrari in cadrul
contractului economic, numai în conditii de securitate corespunzatoare conditiilor specifice,
fara a aduce atingere mediului, proprietatii sau lucratorilor si persoanelor din vecinatate.
2.2.OBLIGATIILE S.C. INFORMATICA FEROVIARA S.A.
2.2.1. Sa puna la dispozitie in conditiile tehnice corespunzatoare activitatii, dotarile
si utilitatile necesare, spatiile de lucru si utilajele prevazute în contract precum si mijloacele
tehnice de colectare selectiva a rezidurilor menajere si a hartiei.
2.2.2. Exercita controlul respectarii reglementarilor in domeniul Protectiei Mediului,
insotit dupa caz, de reprezentantul celeilalte parti si interzice desfasurarea activitatii, daca
acestea nu sunt respectate, fapte care pune in pericol viata, sanatatea, mediu.
2.3.OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
2.3.1. Sa fie prestatoare numai de servicii pentru care este dupa caz, abilitata,
autorizata, agreata, agrementata.
2.3.2 Să-si instruiască personalul propriu asupra interdicțiilor legale privind poluarea
mediului, fiind direct răspunzator de faptele sancționate de lege.
2.3.3. Sa utilizeze infrastructura, spatiul si/sau terenul precum si instalatiile si
utilajele puse la dispozitie, conform prevederilor legale si/sau a clauzelor contractuale.
2.3.4. Sa aiba in vedere masurile organizatorice si tehnologice permitand indeplinirea
conditiilor legale, respectiv a conditiilor din contract.
2.3.5. Va tine cont de toate caracteristicile locului de munca in scopul minimizarii
impactului proiectului asupra mediului, astfel incat lucrarile sa se desfasoare fara probleme
asupra mediului.
2.3.6. In cazul executarii de lucrari cu subcontractanti, sa incheie conventie pe linie
de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor, protectia mediului, cu
acestia.
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2.3.7. Sa aiba efectuat instructajul in domeniu conform legislatiei, normelor si
normativelor in vigoare.
2.3.8. Executantul in mod special va acorda o atentie deosebita la efectuarea
instructajului special pentru lucrari periculoase (utilizare detergenti, substante
dezinfectante, substante ce contravin protectiei mediului, etc.);
- executantul va asigura si verifica permanent aplicarea normelor de mediu (inclusiv
utilizarea EIP), la executarea oricarui tip de lucrare (inclusiv semnalizarile de securitate), la
exploatarea obiectivelor in care isi desfasoara activitatea, la introducerea de substante sau
procese tehnologice (inclusiv tehnologii proprii), la folosirea, amplasarea, repararea,
manipularea, intretinerea si verificarea echipamentelor de munca si a obiectelor muncii
folosite, protejand mediul inconjurator;
- executantul va reglementa, organiza, urmari si asigura, pentru propriile echipamente
de munca, scule, unelte, utilaje, instalatii, masini (inclusiv obiectele muncii), efectuarea in
bune conditii a reviziilor periodice, a folosirii, manipularii si a reparatiilor cu respectarea
normelor de securitate si sanatate in munca, de aparare impotriva incendiilor si a protectiei
mediului, protejand mediul inconjurator.
- executantul va respecta si va pune in practica toate normele si normativele legale;
- executantul va raspunde de toate autorizarile specifice si va face instruirea specifica
pentru fiecare lucrator (inclusiv a subcontractantilor);
- pentru prevenirea distrugerii si protejarea mediului inconjurator, prestatorul va
asigura reciclarea si/sau indepartarea reziduriilor rezultate in urma lucrarii.
- executantul va asigura la toate lucrarile executarea doar cu personal competent,
instruit, autorizat si calificat.
2.3.9. Sa-si instruiasca conform reglementarilor in vigoare, lucratorii proprii precum si
pe cei ai subcontractantilor, privind:
- cerintele minime de protejare a mediului pe care trebuie sa le respecte,
corespunzator activitatii care urmeaza a fi executata, pe baza legislatiei procurate prin grija
sa;
- sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu influenteze sub nici o forma, procesele de
munca, cladirile, utilajele, instalatiile sau activitatea celeilalte parti, fara aprobarea
acesteia.
- sa nu blocheze caile de acces sau deplasare, cu materiale, piese sau utilaje;
- sa solicite celeilalte parti asistenta tehnica de specialitate pentru lucrarile care pot
afecta activitatea sau lucratorii;
- sa execute in bune conditii si sa asigure garantii la prestatia efectuata, din punct de
vedere al calitatii executiei, securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor,
mediu, situatii de urgenta ( SSM, A.I.I.-S.U).
Cap. III. MASURI NECESARE LA ÎNCEPEREA LUCRARILOR
Fara a fi exhaustive, masurile necesare pentru inceperea lucrarilor, la locul de
desfasurare a acestora, conducatorii directi ai locurilor de munca din partea celor doua parti,
vor analiza daca masurile din CONVENTIE sunt suficiente si vor stabili daca se impun, alte
masuri, în functie de conditiile concrete din teren, pentru prevenirea oricarui eveniment
astfel:
- predarea concreta a amplasamentului, constructiei, utilajelor, liniilor, instalatiilor,
etc. care fac obiectul activitatii;
- necesitatea acordarii de asistenta tehnica, a masurilor de securitate adecvate
specifice activitatii desfasurate, acceptul la instalatia electrica, scoateri de sub tensiune,
etc.;
- caile de acces si evacuare în incinta, locurile unde este interzis accesul;
- utilizarea focului deschis si a fumatului pe teritoriul societatii;
- folosirea permisului de « Lucrul cu foc »;
- respectarea indicatorului « Loc pentru Fumat »;
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- mijloacele operative de comunicare, semnalizare, anuntare, alarmare si/sau
avizare;
- spatiile si locurile de depozitare a materialelor, pieselor sau a utilajelor necesare
activitatii;
- alte masuri ce se impun.
Prezentele masuri pot fi completate de catre parti functie, de situatie si riscurile nou create,
fara a aduce prejudicii starii in care se desfasoara activitatea.
Cap. IV. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR
Evenimentele rezultate in urma participarii la actiunea de igienizare, colectare a
deseurilor, se vor inregistra in principal de catre angajatorul in cauza si dupa caz conform
Procesului Verbal de cercetare, de catre unitatea vinovata de producerea acestora.
Prezenta CONVENTIE este valabila pe perioada derularii contractului nr. ……………….
si a fost încheiata în 2(doua) exemplare, in original.
ACHIZITOR

EXECUTANT

SC „Informatică Feroviară” SA
Agenția de Informatică Galați

Director General

Manager
Florea Sorin

Responsabil SSM, AII-SU, Protectia mediului
………………………………………………………………………………..

CONVENTIE
PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR
SITUATII DE URGENTA
(AII-SU)
Prezenta Conventie se incheie in conformitate cu actele normative si legislatia in
vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor – a situatiilor de urgenta, respectiv:
-

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - actualizata;
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila – actualizata;
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor - actualizat;
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta – actualizat

Intre
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S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 1, sector 1,
cod 010855, telefon: 021.223.27.78, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ordine:
J40/10636/2002, CIF: RO 14966210, cont bancar: RO23 BTRL 0450 1202 3392 14XX deschis la
Banca Transilvania - Sucursala Gara de Nord, reprezentată prin d-nul Andy-Sergiu ȚICMEANU, în
calitate de Director General si d-na Elena VÎLCU, in calitate de Director Economic şi care va fi
denumită, în contiunare, ACHIZITOR pe de o parte
si
…………………………………………. în calitate de EXECUTANT,
pe de altă parte.
CAP.I. OBIECTUL SI SFERA DE APLICARE A CONVENTIEI
Prezenta Conventie constituie dupa caz, documentul anexa, ca parte integranta a
Contractului nr. …………….. incheiat intre - S.C. Informatică Feroviară S.A. si ……………………
prin care se stabilesc obligatiile si responsabilitatile partilor, privind apararea impotriva
incendiilor – situatii de urgenta (AII-SU), care s-ar putea produce in activitatile desfasurate in
comun.
Cap. II. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI
Prezentele obligatii si responsabilitati vin sa completeze reglementarile in vigoare si fac
parte integranta din contractul incheiat.
2.1. OBLIGATII COMUNE
rezultate din prestarea serviciilor
2.1.1 Fiecare parte contractanta este obligata pentru lucrarile in desfasurare, in locuri
de munca comune sau detinute de S.C. Informatica Feroviara S.A., sa asigure respectarea
cerintelor minime privind apararea impotriva incendiilor, a situatiilor de urgenta, referitor la
activitatea si lucratorii proprii, astfel:
- sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind apararea impotriva
incendiilor luand in considerare natura activitatilor desfasurate;
- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale generatoare de incendii, luand in considerare natura activitatilor;
2.1.2. Fiecare parte contractanta, se angajeaza sa execute lucrari in cadrul
contractului economic, numai în conditii de securitate corespunzatoare conditiilor specifice,
fara a aduce atingere mediului, proprietatii sau lucratorilor si persoanelor din vecinatate.
2.2.OBLIGATIILE S.C. INFORMATICA FEROVIARA S.A.
2.2.1. Sa puna la dispozitie in conditiile tehnice corespunzatoare activitatii, dotarile
si utilitatile necesare, spatiile de lucru si utilajele prevazute în contract precum si mijloacele
tehnice de prima interventie in caz de incendiu.
2.2.2. Exercita controlul respectarii reglementarilor, privind apararea impotriva
incendiilor - situatii de urgenta, insotit dupa caz, de reprezentantul celeilalte parti si
interzice desfasurarea activitatii, daca acestea nu sunt respectate, fapte care pot genera
riscuri de incendii punand in pericol viata, sanatatea, mediu, proprietatea.
2.3.OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
2.3.1. Sa fie executant numai de servicii pentru care este dupa caz, abilitata,
autorizata, agreata, agrementata.
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2.3.2. Sa utilizeze infrastructura, spatiul si/sau terenul precum si instalatiile si
utilajele puse la dispozitie, conform prevederilor legale si/sau a clauzelor contractuale.
2.3.3. In cazul executarii de lucrari cu subcontractanti, sa incheie conventie pe linie
de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor – situatii de urgenta,
protectia mediului, cu acestia.
2.3.4. Sa aiba efectuat instructajul in domeniul apararii impotriva incendiilor conform
legislatiei, normelor si normativelor in vigoare.
2.3.5. Executantul in mod special va acorda o atentie deosebita la efectuarea
instructajului special pentru lucrari periculoase;
- executantul va asigura si verifica permanent aplicarea normelor de aparare
impotriva incendiilor (inclusiv utilizarea EIP), la executarea oricarui tip de lucrare (inclusiv
semnalizarile de securitate), la exploatarea obiectivelor in care isi desfasoara activitatea, la
introducerea de substante sau procese tehnologice (inclusiv tehnologii proprii), la folosirea,
amplasarea, repararea, manipularea, intretinerea si verificarea echipamentelor de munca si a
obiectelor muncii folosite, prevenindu-se riscul de incendiu;
- executantul va reglementa, organiza, urmari si asigura, pentru propriile
echipamente de munca, scule, unelte, utilaje, instalatii, masini (inclusiv obiectele muncii),
efectuarea in bune conditii a reviziilor periodice, a folosirii, manipularii si a reparatiilor cu
respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor;
- executantul va respecta si pune in practica toate normele si normativele
legale, in special a prescriptiile normativelor I7/2011 si P118/2013 privind masurile ce
trebuiesc luate inainte de inceperea lucrarilor, pe toata perioada executarii lucrarilor cat si
dupa terminarea lucrarilor pentru evitarea cauzelor unui incendiu;
- executantul va raspunde de toate autorizarile specifice si va face instruirea
specifica pentru fiecare lucrator (inclusiv a subcontractantilor);
- executantul va asigura la toate lucrarile executarea doar cu personal
competent, instruit, autorizat si calificat.
2.3.6. Sa-si instruiasca conform reglementarilor in vigoare, lucratorii proprii precum si
pe cei ai subcontractantilor, privind:
- cerintele minime de aparare impotriva incendiilor – situatii de urgenta, pe
care trebuie sa le respecte, corespunzator activitatii care urmeaza a fi executata, pe baza
legislatiei procurate prin grija sa;
- sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu influenteze sub nici o forma, procesele
de munca, cladirile, utilajele, instalatiile sau activitatea celeilalte parti, fara aprobarea
acesteia.
- sa nu blocheze caile de acces sau deplasare, cu materiale, piese sau utilaje;
- sa solicite celeilalte parti asistenta tehnica de specialitate pentru lucrarile
care pot afecta activitatea sau lucratorii;
- sa execute in bune conditii si sa asigure garantii la prestatia efectuata, din
punct de vedere al calitatii executiei, securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva
incendiilor, mediu, situatii de urgenta (SSM, A.I.I.-S.U).
Cap. III. MASURI NECESARE LA ÎNCEPEREA LUCRARILOR
Fara a fi exhaustive, masurile necesare pentru inceperea lucrarilor, la locul de
desfasurare a acestora, conducatorii directi ai locurilor de munca din partea celor doua parti,
vor analiza daca masurile din CONVENTIE sunt suficiente si vor stabili daca se impun, alte
masuri, în functie de conditiile concrete din teren, pentru prevenirea evenimentelor de
munca si a riscului de incendiu astfel:
- predarea concreta a amplasamentului, constructiei, utilajelor, liniilor, instalatiilor,
etc. care fac obiectul activitatii;
- necesitatea acordarii de asistenta tehnica, a masurilor de securitate adecvate
specifice activitatii desfasurate, acceptul la instalatia electrica, scoateri de sub tensiune,
etc.;
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- caile de acces si evacuare în incinta, locurile unde este interzis accesul;
- utilizarea focului deschis si a fumatului pe teritoriul societatii;
- folosirea permisului de « Lucrul cu foc »;
- respectarea indicatorului « Loc pentru Fumat »;
- mijloacele operative de comunicare, semnalizare, anuntare, alarmare si/sau
avizare;
- spatiile si locurile de depozitare a materialelor, pieselor sau a utilajelor necesare
activitatii;
- alte masuri ce se impun.
Prezentele masuri pot fi completate de catre parti functie, de situatie si riscurile nou create,
fara a aduce prejudicii starii in care se desfasoara activitatea.
Cap. IV. AVIZAREA, COMUNICAREA EVENIMENTELOR CE AU GENERAT INCENDII
Evenimentele generatoare de incendii produse in locurile folosite in exclusivitate de
catre societatea comerciala executanta (cladiri, utilaje, instalatii, etc) se vor aviza, cerceta
si inregistra de catre aceasta.
Orice eveniment ce a generat incendiu, pe teritoriul achizitotului, se va anunta
imediat, prin orice mijloc (telefon, radiotelefon, curier etc.) de catre conducatorul locului de
munca, sau de catre oricare lucrator, sefului unitatii prestatoare de servicii si conducatorului
unitatii, pe raza careia s-a produs.
În cadrul avizarii se vor comunica: data, locul, ora si împrejurarile producerii
incendiului, numarul si numele persoanelor implicate (datele personale conform legislatiei in
vigoare), urmarile asupra acestora, etc.
Totodata vor fi avizate Inspectoratul Situatiilor de Urgenta, politia, salvarea, dupa
caz.
Evenimentele de munca, produse pe teritoriul societatii achizitoare vor fi cercetate
de conducerea societatii de care apartine accidentatul, la nevoie, cu participarea unui
delegat din partea celeilalte societati semnatare a prezentei conventii.
Evenimentele de munca rezultate in urma participarii la actiunea de evacuare si
stingere a incendiului, se vor inregistra in principal de catre angajatorul victimei si dupa caz
conform Procesului Verbal de cercetare, de catre unitatea vinovata de producerea acestora.
In cazul accidentelor de munca, inregistrarea acestora se va face conform Legii nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.
Prezenta CONVENTIE este valabila pe perioada derularii contractului nr. ………………..
si a fost încheiata în 2(doua) exemplare, in original.
ACHIZITOR

EXECUTANT

SC „Informatică Feroviară” SA
Agenția de Informatică Galați

Director General

Manager
Florea Sorin
Responsabil SSM, AII-SU, Protectia mediului
………………………………………………………………………………………..
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Anexa 4
Propunerea financiară

Anexa 5
Propunerea tehnică

Anexa 6
GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
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