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Nr. procedur ă:16469 
 
 

INVITAłIE DE PARTICIPARE 
  
Către:  _____________________________ 
1.Autoritatea contractant ă:   Societatea Na Ńional ă a Lignitului "Oltenia" S.A. Tg-Jiu. 
C.U.I. 16306589, Nr. de înmatriculare: J 18/263/05. 04.2004. 
Adresa: Tg-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu, nr.1-15,  jud.Gorj, 
Tel. 0374171171, 0374171161, fax 0253/222015, v ă invit ă să participa Ńi la procedura de atribuire a 
contractului de achizi Ńie public ă: Proiectare „Reconstructie casa proprietar Dumitru 
Tudor si Dumitru Elena”;  
 
2.Procedura aplicat ă pentru atribuirea contractului de achizitie public ă:  
cerere de oferte, conform programului de servicii s i lucrari pentru anul 2009. 
3.Sursa de finan Ńare a contractului de furnizare care urmeaz ă să fie atribuit : surse proprii.  
4.Documenta Ńia de atribuire cuprinde: 
             -caietul de sarcini; 
 -invita Ńia de participare- fi şa de date cu formularele solicitate; 
 -proiectul de contract. 
5.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de c alificare, oferta elaborat ă de operatorii economici 
trebuie s ă cuprind ă urm ătoarele documente: 
Declara Ńie pe propria r ăspundere, semnat ă de reprezentantul legal, prin care operatorul econ omic 
confirm ă că îndepline şte cerin Ńele de calificare astfel cum au fost solicitate, în so Ńită de o anex ă cu 
următoarele documente: 
 
    -     Informa Ńii generale despre ofertant , conform formularului prezentat 

- Declara Ńie de eligibilitate , conform formularului 12A, art. 180 din OUG nr. 34 /2006,  
- Declara Ńie privind neincadrarea in prevederile art.181 , conform formularului 12B, art. 181 din 

OUG nr. 34/2006,  
- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registr ului Comer Ńului , 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului  Comertului de pe langa Camera de Comert si 

Industrie Nationala sau Teritoriala;  
- Autoriza Ńie in domeniul serviciilor ce urmeaza a se presta.  
- Proiectul de contract însu şit de operatorul economic ofertant  
- -În cazul în care operatorul economic are obiec Ńiuni la proiectul de contract prezentat de autorita tea 

contractant ă, acestea vor fi înaintate printr-o adres ă în care vor fi men Ńionate obiec Ńiunile formulate cu 
referire la articolele din proiectul de contract, a taşată ofertei pe care acesta o va depune. 

În cazul în care unul sau mai mul Ńi ofertan Ńi au omis s ă prezinte anumite documente, ace ştia vor avea la 
dispozi Ńie pentru completarea documentelor un numar de 3 zi le lucratoare de la data deschiderii ofertelor 
conf. Art.11, alin.5 HG925/2006. 

 
Propunerea tehnic ă 

Ofertantul va elabora propunerea tehnic ă astfel încât aceasta s ă respecte în totalitate cerintele 
prevazute în Caietul de sarcini. 

Propunerea financiar ă–formularul de ofert ă nr.10A şi centralizatorul de pre Ńuri. 
PreŃurile se vor exprima în lei/UM, f ără TVA, franco depozit achizitor.   

Ofertantul va elabora propunerea financiar ă astfel încât aceasta s ă furnizeze toate informa Ńiile 
solicitate cu privire la pre Ń, precum şi la alte condi Ńii financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achizitie public ă. 

 
6.Data limit ă pentru solicitarea clarific ărilor: eventualele solicit ări de clarific ări vor fi formulate în 
scris de operatorii economici c ătre autoritatea contractant ă şi transmise la num ărul de fax 0253-
222015. Autoritatea contractant ă are obliga Ńia de a r ăspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguit ăŃi, 
cât mai repede posibil, la orice clarificare solici tată, dar nu mai târziu de data (ziua) dinaintea 
deschiderii ofertelor. 

SSOOCCIIEETTAATTEEAA  NNAAłłIIOONNAALLĂĂ  aa  LLIIGGNNIITTUULLUUII  OOLLTTEENNIIAA  
                   Directia Economica  
                       Departament  Achizitii Publice 
                       Biroul Atribuire Contracte Lucrari                          Str.  Tudor Vladimiresc u,  
                                              TTeelleeffoonn::00337744117711117711,,  00337744117711116611                         NNrr ..    11--1155,,  LLoocc..  TTgg  JJiiuu,,    
                                              FFaaxx::   00225533..222222001155                                                                                                  JJuudd..  GGoorr jj   
                                                                                                

                                                                     
                                                                    Nr. …….…/…………../2009 
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Răspunsul la solicit ările operatorilor economici, cât şi eventualele clarific ări formulate de autoritatea 
contractant ă la documenta Ńia de atribuire se vor publica în SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro , la 
adresa la care este publicat ă documenta Ńia de atribuire/invitatia de participare şi se vor desc ărca în 
acelaşi mod. 
7.Limba de redactare a ofertei: limba român ă. 
8.Perioada de valabilitate a ofertelor: ofertele su nt valabile 90 de zile de la data deschiderii plicu rilor. 
9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea c ontractului de furnizare:  
„ pre Ńul cel mai sc ăzut”, în condi Ńiile respect ării specifica Ńiilor tehnice prev ăzute în caietul de sarcini 
şi a documentelor de calificare solicitate prin docu menta Ńia de atribuire.  
10.La oferta de baz ă nu se admit oferte alternative. 
11.Data limit ă pentru depunerea ofertelor:  07.12.2009, ora 09,30 . 
12.Data, ora  şi locul deschiderii plicurilor: 07.12.2009, ora 10,00 , în sala de licita Ńii a Departamentului 
Achizitii Publice din cadrul  S.N.L. "Oltenia" SA T g-Jiu. 
Ofertantul î şi va prezenta oferta în plic închis, netransparent.  
Pe plic se va ata şa o scrisoare de înaintare ce cuprinde date despre ofertant, procedura la care participa, data şi 
ora deschiderii plicurilor. 
De asemenea, pe plic se va atasa şi dovada constituirii garantiei de participare (aco lo unde este cazul).  
In plic se vor depune alte plicuri ce contin oferta  tehnica-1 set, oferta financiara-1 set si document ele de 
calificare solicitate-1 set. 
NU SE SOLICITĂ COPII ALE SETURILOR DE DOCUMENTE. 
 
Plicul exterior trebuie s ă fie marcat cu adresa autorit ăŃii contractante şi cu inscrip Ńia "A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE DATA  07.12.2009, ora 1000 ". 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilo r, autoritatea contractant ă nu îşi asum ă nici o 
responsabilitate pentru r ătăcirea ofertei. 

Oferta va con Ńine OPIS, num ărul de pagini pe care le con Ńine, numerotate şi semnate pe fiecare pagin ă.  

13.Modalitate de plat ă:  modalit ăŃi legale de plat ă, în termen de maxim 90 de zile de la înregistrarea  
facturii la sediul subunit ăŃii achizitoare, prin compensare cu energie electric a conform HG 685/1999, 
sau alte modalitati legale de plata, in functie de disponibilitati. 
14.Termen de executie:  2 luni de la inregistrarea contractului. 
15.Garan Ńia de bun ă execu Ńie este de 10% din valoarea contractului, iar pentr u IMM-uri, conform Legii 
nr. 346 din 14 iulie 2004. 
16.Contractul se încheie cu SNLO SA Tg-Jiu la sediu l acesteia şi nu se accept ă actulizarea pre Ńului. 
17.Operatorii economici ofertan Ńi vor preciza în cadrul ofertei faptul ca la fundam entarea acesteia au 
Ńinut cont de obliga Ńiile privitoare la condi Ńiile de munc ă şi protec Ńia muncii rezultate din actele 
normative în vigoare. 
 Operatorii economici ofertan Ńi pot ob Ńine informa Ńii privind reglement ările referitoare la 
condi Ńiile de munc ă şi protec Ńia muncii de la urm ătoarele institu Ńii competente: 
-Inspectoratul Teritorial de Munc ă 
-Casa Jude Ńeană de Pensii şi Asigur ări Sociale. 
       

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, 
Ec.  GRIGORIE DĂDĂLĂU 

 
 
       COMPARTIMENT LEGISLATIE,              SEF BI ROU ACL, 
                                                                              Ing. STEFAN GHIOC  

 
 
 

                                                                                                 RESPONSABIL PROCEDURA, 
                                                                                                   Ing .OVIDIU POPESCU 
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FORMULARE SOLICITATE 

 
 
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele:……………………………………………………………. 
2. Codul fiscal:…………………………………………………………………….. 
3. Adresa sediului central:………………………………………………………. 
4. Telefon,………………fax………………………………, e-mail…………….. 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____ _________________________ 

       (numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________ _______________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutu l 
propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca e ste cazul: 
_____________________________________ (adrese compl ete, telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
 9.Persoana împuternicit ă să reprezinte operatorul economic:……………………………………  

(administrator, director etc) 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 12A-DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......... ............... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), declar pe propria r ăspundere, sub sanc Ńiunea excluderii din procedur ă şi 
sub sanc Ńiunile aplicate faptei de fals în acte publice, c ă nu mă aflu în situa Ńia prev ăzută la art. 180 
din Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi Ńie 
public ă, a contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hot ărâre definitiv ă a unei instan Ńe judec ătore şti pentru participarea la activit ăŃi ale 
unei organiza Ńii criminale, pentru corup Ńie, fraud ă şi/sau sp ălare de bani. 
Subsemnatul declar c ă informa Ńiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi în Ńeleg că 
autoritatea contractant ă are dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara Ńiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 

Data complet ării......................  Operator economic,  
................................ 

(semn ătur ă autorizat ă) 
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Formular nr. 12 B-DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

Sub semnatul (a) .................................. ...........(denumirea, numele operatorului economic ), în 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedur a de (se men Ńionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achizi Ńie public ă având ca obiect .................................. ................. (denumirea 
produsului, serviciului sau lucr ării şi codul CPV), la data d e..............(zi/lun ă/an), organizat ă de 
................................................ (denumirea autorit ăŃii contractante), declar pe propria r ăspundere c ă: 
a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, aface rile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activit ăŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situa Ńie similar ă cu cele anterioare, reglementat ă prin lege; 
b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru decl ararea mea în una dintre situa Ńiile prev ăzute la lit. 
a); 
c)mi-am îndeplinit obliga Ńiile de plat ă a impozitelor, taxelor şi contribu Ńiilor de asigur ări sociale c ătre 
bugetele componente ale bugetului general consolida t, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit pân ă la data solicitat ă .................; 
d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hot ărârea definitiv ă a unei instan Ńe judec ătoreşti, 
pentru o fapt ă care a adus atingere eticii profesionale sau pentr u comiterea unei gre şeli în materie 
profesional ă. 
Subsemnatul declar c ă informa Ńiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi în Ńeleg că 
autoritatea contractant ă are dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara Ńiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
ÎnŃeleg c ă în cazul în care aceast ă declara Ńie nu este conform ă cu realitatea sunt pasibil de înc ălcarea 
prevederilor legisla Ńiei penale privind falsul în declara Ńii. 

Operator economic 
................................ 

(semn ătură autorizat ă) 
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Formular nr. 10 A-FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 
 

Către................................................ .................................................... (denumirea autorit ăŃii 
contractante şi adresa complet ă) 
Domnilor, 
 
1.Examinând documenta Ńia de atribuire, subsemna Ńii, reprezentan Ńi ai ofertantului 
.......................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerin Ńele cuprinse în documenta Ńia mai sus men Ńionat ă, să furniz ăm/să închiriem/s ă 
furniz ăm în sistem leasing cu op Ńiune de cump ărare/să furniz ăm în sistem leasing f ără op Ńiune de 
cump ărare (se elimin ă op Ńiunile neaplicabile) .............................. .......... (denumirea produselor), pentru 
suma de ........................................... .(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), pl ătibil ă după 
recep Ńia produselor, în rate lunare sau trimestriale (se elimin ă op Ńiunile neaplicabile), la care se 
adaug ă taxa pe valoarea ad ăugată în valoare de ....................................  (suma în litere şi în cifre.) 
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilit ă câştigătoare, s ă furniz ăm produsele în 
graficul de timp anexat. 
3.Ne angajăm să men Ńinem aceast ă ofert ă valabil ă pentru o durat ă de ................ zile, (durata în litere 
şi cifre), respectiv pân ă la data de .......................(ziua/luna/anul) , şi ea va r ămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptat ă oricând înainte de expirarea perioadei de valabili tate. 
4.Până la încheierea şi semnarea contractului de achizi Ńie public ă aceast ă ofert ă, împreun ă cu 
comunicarea transmis ă de dumneavoastr ă, prin care oferta noastr ă este stabilit ă câştig ătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
5.Preciz ăm că: 
|_| depunem ofert ă alternativ ă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofe rtă separat, 
marcat în mod clar "alternativ ă"; 
|_| nu depunem ofert ă alternativ ă. 
(Se bifează op Ńiunea corespunz ătoare.) 
6.Am în Ńeles şi consim Ńim ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare, s ă 
constituim garan Ńia de bun ă execu Ńie în conformitate cu prevederile din documenta Ńia de atribuire. 
7.ÎnŃelegem c ă nu sunte Ńi obliga Ńi să accepta Ńi oferta cu cel mai sc ăzut pre Ń sau orice alt ă ofert ă pe 
care o pute Ńi primi. 
8.Modalitatea de plat ă:   ……………………………………………………………………….. 
9.Termen de executue:…………………………………………………  
 
 
Data __/__/____ 
................................, (semn ătură), în calitate de ...........................legal autorizat s ă semnez oferta pentru 
şi în numele ....................................... ..(denumirea/numele operatorului economic) 
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CENTRALIZATORUL   OFERTELOR             
FINANCIARE   

      

      

    

  
   
 

Valoare totala  

                Denumirea lucrarii UM  (lei)  

   (fara TVA)  

    
  

   

1 2 3  

Proiectare „Reconstructie casa proprietar 
Dumitru Tudor si Dumitru Elena”  

Nr.exemplare:  
-4 in format 
scris 
-1 in format 
electronic 
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   SNLO TG. JIU                                                       SE APROBĂ 
EMC BERBEŞTI                                         DIRECTOR EMC BERBEŞTI   
                                                                              Ing. Pandia Nicolae 
 
 

TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOIIIIIIIIEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE        

    

 
1.     GENERALITĂłI 
1.1   Denumirea lucrarii: ReconstrucŃie locuinŃe proprietate particulară – 

ReconstrucŃia casă proprietar Dumitru Tudor şi Dumitru Elena- obiect 1-2-1 obiectiv- 
MENTINERE CAPACITATE DE PRODUCłIE  TARÂIA – CERNISOARA  Etapa 
II-a  Cariera Panga. 

     Faza de proiectare: PTh+DDE+CU+DTAC+CSE+CSL+DTE. 
Beneficiarul lucrării: SC SNLO TG JIU – EMC BERBESTI 
1.4     Descrierea lucrării:  
- Proiectare casă de locuit parter cu Su = 57,46 mp cu următoarele caracteristici: 

(conform convenŃie nr 9791/23.09.2009) fundaŃie din beton, zidărie din BCA tencuită 
interior şi exterior, planşeu din beton armat, şarpanta din lemn în două ape, 
învelitoare din Ńiglă, încălzire cu sobe de teracotă, racord apă, canal şi energie 
electrică, alee până la strada cu lăŃimea de 1m, uşi şi ferestre din PVC cu termopan 
culoare maro uşile şi albă ferestrele (conform schiŃă anexata şi însuşită de proprietar). 

- Proiectare 90 ml împrejmuirea unui lot de 100 mp, parcela nr. 26, vatra sat 
„Platforma Panga” cu un singuir acces având o poartă mare şi una mică. 

DocumentaŃia va cuprinde : piese scrise, desenate, liste cantităŃi de lucrări, 
devize, DT+DTAC cu verificator cerut în CU, documentaŃie DTAC, avize acorduri, 
caiet de sarcini pentru execuŃie şi licitaŃie, fişe tehnice completate inclusiv formularul 
F9 conform normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificată prin OUG 
nr. 214/2008, dovadă de luare în evidenŃă arhitect inclusiv verificări proiect, cerute 
prin legislaŃia în vigoare, studiu geotehnic. 

EMC Berbeşti va pune la dispoziŃia proiectantului, actul de proprietate al 
terenului pe care se vor amplasa construcŃiile, înscris în CF. 

 
2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI : 
Asigurarea condiŃiilor de locuit pentru proprietarii strămutaŃi din perimetrul 

carierei Panga din cadrul obiectivului de investitii: Etapa II a MENTINERE 
CAPACITATE DE PRODUCłIE ÎN CÂMPUL MINIER TĂRÎIA CERNIŞOARA – 
CARIERA PANGA. 

 
3. AMPLASAMENT : 
Casa se va amplasa în vatra de sat „Platforma Panga”, pe o suprafaŃă totală de 

100 mp., parcela nr. 26. 
 
4. CUPRINSUL PROIECTULUI :  
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ConŃinutul documentaŃiei va respecta prevederile HG nr. 28/09.01.2008 şi 
ordinul nr.863/02.07.2008 emis de MDLPL ce cuprinde: 

1. Proiectul tehnic va conŃine parte scrisă şi grafică (inclusiv 
descrierea lucrărilor, liste de cantităŃi de lucrări, detalii de execuŃie, 
devize antecalcul) inclusiv verificările cerute de legislaŃia în vigoare; 

2. DocumentaŃie tehnică pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire-DTAC. 

3. DocumentaŃie de urbanism şi documentaŃiile pentru 
obŃinerea avizelor şi acordurilor. 

4. Elaborare caiet de sarcini pentru execuŃie şi licitaŃie, cât şi 
instrucŃiuni tehnice. 

5. Program de control cu faze determinate şi categoria 
verificatorului de proiect conform legislaŃiei în vigoare. 

6. Evaluarea investiŃiei (lucrările de reconstrucŃie se execută în 
regie proprie). 

7. La elaborarea documentaŃiei se va tine cont de următoarele: 
- ConvenŃia nr. 9791/23.09.2009 încheiată între EMC Berbeşti şi proprietar. 
- OpŃiunea proprietarului privind soluŃia constructivă; 
- Legea nr. 114/1996 „Legea locuinŃei”. 

CerinŃe minimale: 
� Precizarea prin proiect a categoriei de importanŃă a construcŃiei; 
� Asigurarea prin proiecte şi detalii de execuŃie a nivelului de calitate 

corespunzător cerinŃelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a 
clauzelor contractuale; 

� Stabilirea modului de tratare a deficienŃelor apărute în execuŃie, din vina 
proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluŃiilor 
adoptate; 

� Participarea la întocmirea cărŃii tehnice a construcŃiei; 
� Proiectantul va întocmi şi preda referatul de prezentare cu privire la 

modul în care a fost executată lucrarea Comisiei de RecepŃie la 
Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Hotărârea nr. 273/14iunie 
1994. 

� Verificarea proiectului de către verificatori de proiecte autorizaŃi se va 
realiza prin grija proiectantului; 

� GaranŃia de bună execuŃie se va constitui în conformitate cu HG 
925/2006 şi se va elibera în condiŃiile legii. 

� Proiectul se consideră recepŃionat la eliberarea autorizaŃiei de 
construcŃie. 
 

La elaborarea documentaŃiei se vor respecta: 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcŃiilor; 
- Regulamentele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997; 
- Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcŃii 
şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
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- Hotărârea Guvernului nr 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 
verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executării 
lucrărilor şi construcŃiilor; 

- Ordinul nr. 31/N/1995, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 
documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şia 
documentaŃiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor şi 
construcŃiilor; 

- Legea 50/1991 modificată prin OUG nr.214/2008 privind autorizarea lucrărilor 
de construcŃii; 

- Ordinul MTCT nr. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea „Normelor metodologice 
de aplicarea legii nr. 50/1990”; 

- Normativele şi STAS-urile în vigoare sau echivalent UE specifice investitiei; 
- Legea Mediului nr. 265/29.06.2006; 
- Normele de protecŃia muncii; 

 
TERMEN DE EXECUłIE A DOCUMENTAłIEI :  2 luni de la 

semnarea contractului . 
Nr. exemplare : 4 în format scris şi un exemplar în format electronic ; 
Proiectantul asigură realizarea proiectului de către proiectanŃi autorizaŃi pentru 

tipul de lucrare. 
 
 
 
   DIRECTOR DIRECTIE MINIERA,              SEF BIROU INVESTITII, 
                        Ing. Oprean Petru                                                ing Tudor Ion  
 
 

ING SEF DIRECTIA MINIERA, 
Ing Cump ănăşoiu Milorad 
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                  PPRROOIIEECCTT  CCOONNTTRRAACCTT  DDEE  SSEERRVVIICCIIII  nnrr..  ........................//…………..  ddiinn  ddaattaa  ..................................22000099  

1. În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de prestare de servicii, 
 
Între: 

Societatea NaŃională a Lignitului “Oltenia” S.A., adresă: mun. Târgu Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 1-15, judeŃul Gorj, telefon 0725/53.11.17; 0725/53.10.14; 0725/53.11.27, fax  
0253/22.20.15, număr de înmatriculare J /18/263/2004, cod unic de înregistrare 16306589, cont 
RO95RNCB2800000336750001 deschis la BCR –sucursala judeŃului Gorj, reprezentată prin 
Director General Ing. DANIEL BURLAN si DIRECTOR ECONOMIC Ec. DANIEL OLARU, în 
calitate de achizitor, pe de o parte. Drepturile si obligatiile achizitorului se exercita si, respectiv, se 
executa de catre subunitatea beneficiară a acestuia – EMC Berbesti. 
şi 

S.C. ..........................., cu sediul central in ......................................., nr. , judeŃul ......., 
telefon .......................... fax ........... E-mail ......................, înregistrată la Registrul ComerŃului sub 
nr...........,  reprezentată prin ............, denumită în continuare prestator, a intervenit prezentul 
contract. 
 

2. DefiniŃii 
2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c)preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităŃile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaŃia de a le furniza în legătură 
cu serviciile prestate conform contractului; 
f) forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare 
a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1.- În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 

4.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare: ............., în perioada/perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
4.2- Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 

5. PreŃul contractului 
5.1.- PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 
........ lei, la care se adaugă  TVA, din care:........ 

6. Durata contractului 
6.1.- Durata prezentului contract este de ....... luni de la intrarea in vigoare a contractului(data 
semnării contractului de prestări servicii). 

7. Executarea contractului 
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7.1.- Executarea contractului începe după intrarea acestuia in vigoare, respectiv după înregistrarea 
acestuia la achizitor. 
7.2. – Toate proiectele se vor executa în ....... exemplare în format scris şi un exemplar în format 
electronic. 

8.1.  Documentele contractului sunt: 
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară a prestatorului; 
b) caietul de sarcini. 
9. ObligaŃiile principale ale prestatorului 

9.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanŃele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. Proiectul tehnic va fi vizat de catre CTE al S.N.L. Oltenia. 
9.2.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
9.3.- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziŃionate; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.4. – Prestatorul răspunde atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Angajatii prestatorului sunt 
obligaŃi să respecte regulamentele de ordine interioara, regulile de comportament şi disciplină 
stabilite de către subunitatea beneficiară a  serviciilor prestate. 

10. ObligaŃiile principale ale achizitorului 
10.1.- Achizitorul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate, în termenul convenit. 
10.2.- Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen de 90 de zile  de la 
emiterea facturii de către prestator, prin compensare cu energie electrica conform HG 685/1999, 
sau alte modalitati legale de plata, in functie de disponibilitati. 
10.3 - In raporturile cu achizitorul, prestatorul are calitatea de persoana juridica initiatoare a 
circuitului de compensare. 
10.4- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.  

11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor 
11.1.- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul contractului, ca 
penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,07 % pentru fiecare zi de întârziere în 
îndeplinirea obligaŃiei, din preŃul contractului. Penalitatile se vor retine direct de catre achizitor din 
facturile ce urmau a fi pătite, după o notificare prealabila în care va fi prezentat modul de calcul al 
penalitatilor. 
11.2.- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti ca penalităŃi o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,07 % pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligaŃiei, din plata 
neefectuată.  
11.3.- Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
11.4.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment sau dacă achizitorul 
constată că au apărut circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la modificarea situaŃiei în aşa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului său  (notificărea fiind formulată în acest caz în termen de 30 de zile de la 
apariŃia circumstanŃelor),  cu condiŃia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării 
unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 

12.1.-(1) Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului, în cuantum 
de 10 % din preŃul contractului, fără TVA. 
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(2) GaranŃia de bună-execuŃie va fi constituită prin scrisoare de garanŃie bancară (care în acest caz 
devine anexă la contract), lichidităŃi depuse la casieria achizorului sau prin reŃineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi parŃiale. 
(3) În cazul în care garanŃia de bună execuŃie se constituie prin reŃineri din sumele datorate pentru 
facturi parŃiale, garanŃia de participare se constituie în prima tranşă a garanŃiei de bună execuŃie. In 
acest caz, achizitorul va regulariza procentele de reŃinere a garanŃiei de bună execuŃie până la 
constituirea integrală a cuantumului acestei garanŃii. Achizitorul are dreptul de a reŃine întregul 
cuantum al garanŃiei de bună execuŃie din primele facturi parŃiale, în funcŃie de riscul specific al 
contractului, după o prealabilă notificare a executantului. 
12.2.- Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare (în cazul în care garanŃia de 
bună execuŃie se constituie prin scrisoare de garanŃie bancară) şi să emită ordinal de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
12.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra 
garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie  

- in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor executate in baza proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie. 

12.5. GaranŃia tehnică este distinct de garanŃia de bună execuŃie a contractului. 
13. Alte responsabilităŃi ale prestatorului 

13.1.-(1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
13.2.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 
14.1.- Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

15. RecepŃie şi verificări 
15.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
15.2.- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaŃia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru 
acest scop. 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt de la 
primirea ordinului de începere a contractului şi de a finaliza serviciile ce fac obiectul prezentului 
contract in termen de 2 luni de la intrarea in vigoare a acestuia. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri  datorate în exclusivitate achizitorului, părŃile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 
prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizată în termenul convenit de părŃi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 
b) alte circumstanŃe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 
de către prestator îndreptăŃesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 
sau a oricărei faze a acestora, părŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiŃional. 
16.3.(1)- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea perioadelor de 
prestare asumate  se face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional. 
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(2) In cazul in care prestatorul intarzie finalizarea serviciilor din culpa sa, achizitorul are dreptul de 
a deduce, din pretul contractului, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de: 

a) în cazul în care întarzierea în finalizarea serviciilor este de până la 10 zile de la expirarea 
termenului de finalizare a serviciilor - 3,5% din preŃul contractului; 

b) în cazul în care întarzierea în finalizarea serviciilor se situează între 10 si 30 zile de la 
expirarea termenului de finalizare a serviciilor – 7,5% din pretul contractului; 

c)  în cazul în care întarzierea în finalizarea serviciilor este mai mare de 30 zile de la expirarea 
termenului de finalizare a serviciilor – 10% din preŃul contractului. 

16.4. PenalităŃile prevăzute la clauza 16.3. se aplică numai pentru nerespectarea termenelor de 
finalizare a serviciilor, iar penalităŃile prevăzute la clauza 11.1. se aplică pentru toate celălalte 
modalităŃi de neîndeplinire culpabilă a obligaŃiilor asumate de către prestator. 
16.5. – Aplicarea penalităŃilor prevăzute la clauza 16.3. se va face în următoarele situaŃii: 
a) prestatorul solicită prelungirea (decalarea) termenului de prestare, iar neîndeplinirea la timp a 
obligaŃiilor asumate prin contract se datoreaza culpei sale. În acest caz, achizitorul are dreptul de a 
calcula şi reŃine penalităŃi de întarziere conform art. 16.3. 
b) prestatorul solicită prelungirea termenului de prestare, invocând culpa achizitorului în  
neîndeplinirea la timp a obligaŃiilor asumate prin contract. În această situaŃie, prestatorul este 
obligat să notifice achizitorului motivaŃia solicitării, caz in care:                                                                         

b1) achizitorul, considerand îndreptăŃită solicitarea prestatorului, este de acord cu 
încheierea unui act adiŃional de prelungire a termenului de finalizare a prestarii; 

b2) achizitorul nu îşi însuşeşte motivaŃia prestatorului (în sensul că întârzierea în finalizare 
s-ar datora culpei achizitorului), caz în care achizitorul are dreptul de a calcula şi reŃine penalităŃi 
de întârziere conform art. 16.3. 

17. Actualizarea pretului contractului 
17.1. - Pentru serviciile prestate plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară. 
17.2. - PreŃul contractului nu se actualizează. 

18. Amendamente 
18.1.- PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

19. SubcontractanŃi 
19.1.- Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care subcontractează părŃi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi în ofertă, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul 
cu achizitorul. 
19.2.-(1)Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3.-(1)Prestatorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 

20. Cesiunea 
20.1.- Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin 
contract, fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2.- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanŃia sau orice alte 
obligaŃii asumate prin contract. 

21. ForŃa majoră 
21.1.- ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2.- ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 



 15 

21.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
21.4.- Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în 
vederea limitării consecinŃelor. 
21.5- Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

22. SoluŃionarea litigiilor 
22.1.- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze de către instanŃele judecătoreşti din România. 

23. Limba care guvernează contractul 
23.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 
24.1. - (1)Orice comunicare dintre părŃi, 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. 
24.2.- Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării. 

26. Clauze de securitate şi sănătate în muncă, PSI şi protecŃia mediului 
                         Pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor reglementărilor de   securitate, sănătate şi 

protecŃia mediului, se stabilesc sarcinile fiecărei părŃi semnatare, după cum urmează: 
                              Securitatea Muncii 
                        ObligaŃiile achizitorului (beneficiarului): 
                        -  să nominalizeze persoana responsabilă care urmăreşte executarea serviciilor; 
- -să efectueze instruirea prealabilă începerii executării serviciilor, pentru lucrătorii şi 

persoanele responsabile de executarea serviciilor din partea prestatorului; 
- -să pună la dispoziŃia prestatorului planul de semnalizare si evacuare şi zonele cu risc ridicat 

şi specific; 
- -să supravegheze pe etape, conform programului, desfăşurarea serviciilor; 
- -achizitorul are drept de control vizând respectarea disciplinei şi a reglementărilor de 

securitate în muncă; 
                        ObligaŃiile prestatorului: 
- -personalul prestatorului trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de  reglementările 

specifice în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă (Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice 
de aplicare a Legii 319/2006, H.G. 1049/2006, H.G.1146/2006) si celelalte H.G. cu impact asupra 
activităŃii desfăşurate (stare de sănătate, autorizări etc.); 

-  -va nominaliza personalul executiv, şi responsabilul de executare a contractului(prestare a 
serviciilor). Listele se vor actualiza oridecâteori este necesar şi prestarea serviciilor se va face 
dupa efectuarea instruirii prevazută de Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006; 

- -va asigura mijloacele colective si individuale de protecŃie pentru personalul propriu; 
- -lucrările ce intră sub incidenŃa prescripŃiilor ISCIR se vor executa de personal autorizat si 

utilizând echipamente de muncă verificate şi autorizate; 
- -să nu acŃioneze mecanisme, dispozitive de siguranŃă, care prin acŃionare pot pune în pericol 

securitatea utilajului sau a lucrătorilor; 
- -să nu introducă sau să consume băuturi alcolice sau substanŃe halucinogene în zona de 

prestare a serviciilor; 
- -să nu depăşească zona de lucru, fiind interzis accesul în instalaŃiile care nu sunt cuprinse în 

contract; 
                     Cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă 
                             1. În cazul în care la locul de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători de la mai multe unităŃi 

(beneficiar, unul sau mai mulŃi executanŃi – prestatori) şi se produce un eveniment, starea de fapt 
nu va fi modificată până la sosirea lucrătorilor de la serviciile de prevenire şi protecŃie sau, în cazuri 
grave, a organelor abilitate de lege; 
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                     2. Accidentele de muncă suferite de angajaŃii beneficiarului, din cauza neluării măsurilor tehnice şi 
organizatorice de către prestator, se înregistrează de prestator; 

                     3. Accidentele de muncă suferite de angajaŃii prestatorului din cauza neluării măsurilor tehnice şi 
organizatorice de către prestator, se înregistrează de prestator; 

                     4. Accidentele de muncă suferite de angajaŃii beneficiarului, din cauza neluării măsurilor tehnice şi 
organizatorice de către acesta, se înregistrează de beneficiar; 

                     5. Accidentele de muncă suferite de angajaŃii prestatorului, din cauza neluării măsurilor tehnice şi 
organizatorice de către beneficiar, se înregistrează de beneficiar; 

                     6. Accidentele de muncă suferite de angajaŃii beneficiarului sau prestatorului, din cauze exclusive de 
lucrător, se înregistrează de angajatorul la care este angajată victima;         

                     Cercetarea accidentelor se efectuează de comisii mixte.                                          
   ProtecŃia mediului 
                        ObligaŃiile achizitorului (beneficiarului): 

   - la sesizarea prestatorului, va aduce la cunoştinŃă autorităŃilor de mediu orice tip de  poluare; 
   -  pe parcursul derulării contractului va urmării respectarea clauzelor din contract; 

                    -  va prelua, depozita selectiv şi preda centrelor de colectare sau va valorifica direct, deşeurile 
refolosibile rezultate în urma lucrărilor, pentru a se evita degradarea lor şi poluarea mediului 
înconjurător. ObligaŃiile sale decurg după preluarea deşeurilor refolosibile;                  

                     ObligaŃiile prestatorului: 
                    -să ia măsuri astfel încât pe timpul derulării contractului, prin activităŃile desfăşurate, să  nu 

pericliteze calitatea mediului înconjurător şi a sănătătii populaŃiei, respectând reglementările de 
mediu în vigoare; 

- - în caz de poluare accidentală de orice tip (a apei, solului, aerului), ce intră în aria de 
responsabilitate a prestatorului, acesta este obligat să intervină operativ pentru eliminarea-limitarea 
poluării şi a efectelor acesteia; 

- - dacă pe timpul derulării contractului, prin nerespectarea clauzelor de mediu, are loc o 
poluare în zona de lucru, consecinŃele vor fi suportate exclusiv de prestatorul serviciului;  

26. Legea aplicabilă contractului 
26.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
PărŃile au înŃeles să încheie  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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