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DOCUMENTAŢIE ACHIZIŢIE DIRECTA

DENUMIRE: Reactualizare Expertiza Tehnica pentru obiectivul "Extindere şi modernizare Ambulatoriul de 
Specialitate CF Galaţi"

COD CPV GENERAL: 71319000-7 -Servicii de expertiza 
VALOARE ESTIMATA: 25.210 lei fără TVA 
SURSA DE FINANŢARE: Bugetul de Stat
DESCRIERE CONTRACT: Obiectul contractului il reprezintă prestarea serviciilor privind reactualizarea 
expertizei tehnice ia cerinţa esenţiala A l {rezistenta mecanica sî stabilitate) si implicit al studiului 
geotehnic.
TERMEN DE EXECUŢIE Durata de elaborare a documentaţiei este de maxim 60 de zile de la semnarea 
contractului.

RECEPŢIA LUCRĂRII Recepetia lucrării se va realiza la sediu! SPITALUL C.F. GALAŢI, pe baza procesului 
verbal de predare-primire, în urma realizării lucrării.

DECONTAREA SERVICIILOR

Decontarea se va face în termen de maxim 60 de zile de la predarea lucrării. Caracteristicele specificate in 
caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

DATA LIMITA DE DEPUNERE OFERTE: Oferta se incarca in SICAR, in termenul indicat in anunţul publicitar, 
cu denumirea: „ Reactualizare Expertiza Tehnica pentru Spitalul General CF Galaţi

TIP ANUNŢ: ACHIZIŢIE DIRECTA

TIP CONTRACT: FURNIZARE

MONEDA: LEI

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-Cerinţa 1- Completare formular nr. 1 -Ofertanţii,tertii susţinători,subcontractantii nu trebuie sa se 
regaseasca in situaţiile prevăzute la art,164,165,167 si 60 din Legea nr. 98/2016
In Conf. art. 63 din Legea 98/2016 va comunicam persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autoritatii 
contractante si conform art, 3 lit. II) din Legea nr.98/2016, persoanele cu funcţii de decizie sunt: 
conducătorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au 
legătură cu procedura de atribuire, precum sî orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot 
influenta conţinutul documentelor achiziţiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire :
Manager: Carmen Adriana ŞERBĂNESCU;
Director medical: Dr. Mihaela CHELAR1U;
Director finaciar-contabil: Ec.Emilia CHIRITA;
Sindicatul Liber Independent ai Salariaţilor- Dr. Liviu MORAR 
Serviciul Tehnic -  Sing. Emil SIRGHIE 
Sef serviciu Financiar contabilitate: Ec. Margareta ZAHARIA 
Consilier juridic: Teodor GH1N1S
Serviciul Administrativ, Achiziţii Publice, Contractare, Aprovizionare, Transport: Şef Serv.lnsp.spec. Violeta 
1RIMIA, Insp. spec. Tatiana DONICI, Insp.spec. Gigî NEAGU MOD1GA;

Documente justificative, pentru demonstrarea celor asumate in Formularul nr. 1, se vor. depune, de'-pfertantul 
câştigător, in perioada de deliberare din SICAP, in maxim 3 zile de Ia accesarea de către /auţ.oritâţea\ofertanta a 
ofertei: •"



-a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor 
la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentării;
-b. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control 
în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
-c.dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările 
prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Persoanele juridice/fizîce străine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, 

eliberate de autoritati competente din tara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care sa dovedească îndeplinirea 
obligaţiilor RESTANTE cu privire ia plata impozitelor si a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora.

-Cerinţa 2 -  copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul 
Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre 
situaţiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatiie care fac obiectul 
achiziţiei
-Cerinţa 3- copie a Certificatului de înregistrare de la Registrul Comerţului

-Cerinţa 4- Precizarea pârtii din contract pe care operatorul economic intenţionează sa le subcontracteze, 
daca este cazul. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în 
conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98 /2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi 
ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie 
sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi 
angajamentul ferm,
-Cerinţa 5 - Daca este cazul, completare formular 4, 5.

-Cerinţa 6-  Propunere tehnica

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica se va întocmi in conformitate cu cerinţele minime obligatorii ale autoritarii 
contractante si se va incarca in SICAP . Ofertele care nu corespund tuturor cerinţelor tehnice minimale , 
solicitate in Caietul de sarcini, vor fi respinse ca fiind "neconforme", conf. art. 215 din Legea 98/2016 si art. 
137 alin. 3 din HG 395/2016.Termen de valabilitate oferta : mîn. 60 zile,Termen de livrara : maxim 60 zile.

-Cerinţa 7- Completare formular nr. 2 -  declaraţie pe propria răspundere ca la elaborarea propunerii 
tehnice operatorul economic a tinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia 
muncii,securităţii si sanatatii in munca, conform reglementărilor în vigoare ia nivel naţional. Entităţile 
juridice de la care se pot obţine informaţii sunt Inspecţia Muncii: 
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

-Cerinţa 8 -  Copie atestat pentru expert tehnic pentru domeniul Al-Rezistenta mecanica si stabilitate, in 
conformitate cu legislaţia in vigoare -  ( Ordinului M.D.R.A.P. nr. 2264 / 2018)
-Cerinţa 9 - Copie atestat verificator de proiect la cerinţa AF, in conformitate cu legislaţia in vigoare 
-Cerinţa 10 - Completare formular nr, 3 - Formular de oferta Oferta financiara va fi ferma si va include 
toate costurile necesare Întocmirii documentaţiei si realizării operaţiunilor,conform caietului de sarcini. 
-Cerinţa î l - Completare formular nr. 6 - propunere de contract

CONDIŢII CONTRACT:
Lucrarea va cuprinde piese scrise, piese desenate, soluţii de principiu verificate si avizate de personal de 
specialitate cu atestare profesionala. -Termen de execuţie: maxim 60 zile. Termen de plata: maxim 60 zile 
de la predarea lucrării.
-Achiziţia se va efectua in SICAP. :

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html


CRITERII ADJUDECARE; Preţul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerinţelor minime din caietul de 
sarcini.
MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI
Oferta (documentele calificare, propunerea tehnica si propunere financiara) se va incarca in SICAP astfel: 
DENUMIREA: „Reactualizare Expertiza Tehnica pentru Ambulatoriu! de Specialitate CF Galaţi".
Se acceptă numai oferte transmise prin intermediul SICAP. Numai in cazul in care din motive tehnice 
imputabile SICAP, operatorul economic nu poate incarca oferta ca document ataşat in SICAP, aceasta se 
poate depune la secretariatul spitalului / email : spitalcfgî@vahoo.com/ fax 0236411613, pana la data 
solicitata de Autoritatea Contractanta si ora stabilita de SICAP, in anunţul publicitar.
Toate documentele se incarca/transmit in termenul specificat in anunţul publicitar. Autoritatea 
contractanta nu ¡si asuma cautarea pe platforma SICAP după alte denumiri sau pentru alte oferte încărcate 
după data si ora indicata in anunţul publicitar. Nu se accepta oferte alternative.
PREŢ: se va afişa valoarea cu toate costurile incluse, exprimata în Lei fara TVA 
CONDIŢII DE LIVRARE SI PLATA: Maxim 60 zile de la receptionarea la sediul AC.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Informaţii suplimentare se pot solicita doar pe adresa de email oficiala a 
spitalului: sDitalcfgl@vahoo.com in termen de 1 zi de la publicare anunţ publicitar, răspuns la solicitările de 
clarificare ale operatorilor economici -1  zi. Vizitarea amplasamentului de către ofertanţi se poate realiza de 
luni până vineri în intervalul orar 08.30-14.00; Ofertanţii interesaţi sa participle la vizitarea 
amplasamentului vor solicita, in scris, (fax: 0236411613/email: spitalcfgl@vahoo.com.) aprobarea accesului 
in unitate, comunicând in acest sens datele de identificare ale persoanelor pentru care se solicita accesul. 
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in 
SICAP si Web: www.spitalgeneralcfgalati.ro -  ia secţiunea Achiziţii publice-

SERVICIUL DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA CĂILOR DE ATAC Compartiment 
juridic din cadrul SPITALULUI GENERAL CF GALAŢI Adresa: Strada Alexandru Moruzzi, nr. 5 -7, judeţ Galaţi, 
Localîtatea:Ga!aţi, Cod NUTS: R0224 Galaţi; Cod poştal: 800223; Ţara: România
ORGANISMUL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR : Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucureşti; Cod Postai: 030084; Tara: Rom an ia; Codul 
NUTS: R0321 Bucureşti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a 
sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro:

mailto:sDitalcfgl@vahoo.com
mailto:spitalcfgl@vahoo.com
http://www.spitalgeneralcfgalati.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro


Anexa 1

Descrierea serviciilor de Reactualizarea Expertizei Tehnice pentru obiectivul Extindere şi modernizare
Ambulatoriul de Specialitate CE Galaţi

-caiet de sarcini-

SPITALUL GENERAL C.F, GALAŢI, doreşte achiziţia serviciilor de reactualizare a expertizei tehnice întocmite în 
anut 2011 pentru obiectivul de „Extindere şi modernizare a Ambulatoriului de Specialitate CF Galaţi".

Construcţia existenta este amplasata in Galaţi, str. Al. Moruzzi , nr.5-7 si are o suprafaţa construita de 
cca.800mp, cu regim de inaltime P+3E si se doreşte mansardarea construcţiei cu aceeaşi suprafaţa de cca 800 mp.

Execuţia construcţiei s-a realizat in anul 1976 in baza proiectului nr. 7027/1976 , întocmit de către institutul de 
Proiectări Galaţi iar lucrările de extindere si modernizare au inceput in anul 2012, in baza proiectului 6113/2011.

Motivat de faptul că în urma lucrărilor de decopertare a hidroizolaţiei realizate în anul 2017 s-a constatat că 
barele de rezistenţă de la stâlpii existenţi prezentau un grad de coroziune foarte avansat în zona stratului de zgură (în 
stratul de termoizoiaţie) astfel încât expertul tehnic ar trebui să emită o noua soluţie pentru continuarea lucrărilor de 
mansardare . Tot in cadrul aceleaşi lucrării de reactualizare a expertizei se doreşte ca aceasta sa cuprindă si 
expertizarea unui spaţiu de la nivelul etajului 1 { in fostul spaţiu de amplasare a aparatului de radiologie MRF Odeica ) 
unde se doreşte montarea unui echipament de specialitate(C.T.) cu o greutate de cca 1400 kg.

Obiectul contractului il reprezintă prestarea serviciilor privind reactualizarea expertizei tehnice la cerinţa 
esenţiala A l (rezistenţa mecanica si stabilitate} si implicit al studiului geotehnic:

-Reactualizare expertiza tehnica mansardare- 4 exemplare, care va conţine:

Stabilirea gradului de risc seismic a construcţiei in forma existenta;
Stabilirea gradul de risc seismic seismic in varianta propusa de mansardare;
Din punct de vedere structural, se vor propune doua variante de mansardare, din care una 
recomandata de Expert;
Se va analiza posibilitatea montării unui Computer Tomograf, conform fisei tehnice si amplasat 
conform cerinţelor Beneficiarului;
Soluţionare particularizata pentru continuare fiecare stâlp;
Decopertare si refacere hidroizolatie pentru sondaj stare/pozitie/ diametre armaturi

Expertiza va fi elaborata de către un Expert tehnic atestat MLPAT pentru domeniul A l- Rezistenta mecanica 
si stabilitate, in conformitate cu standardele in vigoare.

-Studiul geotehnic cu verificare ia cerinţa esenţiala Af - 4 Exemplare

-Reactualizare studiu geotehnic (foraje, dezveliri) si verificare la cerinţa Af

Lucrarea va cuprinde piese scrise, piese desenate, soluţii de principiu verificate si avizate de personal de 
specialitate cu atestare profesionala.

TERMEN DE EXECUŢIE

Durata de elaborare a documentaţiei este de maxim 60 de zile de la semnarea contractului. 

RECEPŢIA LUCRĂRII

Recepetia lucrării se va realiza la sediul SPITALUL C.F. GALAŢI, pe baza procesului verbal de predare-primire, 
în urma realizării lucrării.

DECONTAREA SERVICIILOR

Decontarea se va face în termen de maxim 60 de zile de la predarea lucrării.

Caracteristicele specificate in caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Şef Servîcu Tehnic
Sing. Sîrghie lordache Emil



OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

Formular nr. 1

{denumire, CF, adresa, date de contact)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit a l______________________________ ,
(denumirea/mmele si sediul /  adresa operatorului economic )

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din evaluarea ofertelor şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile prevăzute la 
art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

De asemenea, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în acte publice, ca nu ma 
aflu in situaţiile prevăzute la art 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu persoanele ce deţin 
funcţii de decizie in cadrul Spitalului General CF Galaţi, respectiv cu următoarele:_________

Nr.
crt.

Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul 
Spitalului Generai CF Galaţi

1 Ec. Carmen Adriana §erbanescu Manager
2 Ec. Emilia Chirita Director Finadar-Contabil
3 Dr. Mihaela Cheiariu Director Medica!
4 Teodor Ghinis Consilier Juridic
5 Ec. Margareta Zaharia Şef Serviciu Finaciar-Contabilitate
6 Insp.sp.Violeta Irimia Şef Serviciu SAAPCAT
7 Insp. spec, Tatiana Donici Insp.SAAPCAT
8 Insp. spec. Gigi Neagu Modiga Insp. SAAPCAT
9 Sing.Emil STrghie Sef Serviciul Tehnic
10 Dr.Morar liviu Sindicatul Liber Independent al Salariaţilor

Subsemnatul...............................................................................declar că informaţiile furnizate
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem.
înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sa fiu exclus din 
evaluarea ofertelor pentru achiziţia directa, organizata de SPITALUL GENERAL CF GALAŢI, conform 
anunţ publicitar nr................................................

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării Denumire operator economic

(semnătură autorizată)



OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
Formularul nr. 2

{în cazul unei Asocieri) se va completa denumirea întregii Asocieri)
(denumirea)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, 
social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în

muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în ..............................................(adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria....., nr.........., eiiberat de................... . la data d e .......... .
CNP ...................., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului
.............................. (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 din L.98/2016 privind achiziţîiie publice ca ia 
elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea reglementările obligatorii din 
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă si voi respecta aceste condiţii pe toata durata executării 
contractului , pentru tot personalul angajat;
Subsemnatul............................................. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar că am luat ta cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data______________ Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului -  in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 

si denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnătură si stampila)

Nota: în situaţia în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/parţi din contract, 
Formularul va fi completat şi de către subcontractanţii declaraţi în ofertă.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătură si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătură si stampila)



Formular nr. 3

OPERATORUL ECONOMIC

(denum irea/n urnele]

FORMULAR DE OFERTA

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa]

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire publicata de Spitalul General CF Galaţi, subsemnaţii,

______________________________ reprezentantă ai ofertantului________________________ , ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele (denumirea/numele ofertantului]
cuprinse in documentaţia mai sus menţionata, sa prestam servicii de Reactualizare expertiza tehnica
pentru Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi , conform anunţ publicitar nr............... ...................................
, pentru suma _____________;________  (lei)
(suma in litere si in cifre] platibila după recepţia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata 
in valoare de_______________________________ (suma in litere si in cifre]

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 
termen de maxim 60 zile de la finalizarea achiziţiei in SICAP.

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________zile,
respectiv pana Ia data d e _______________________________ _ si

(durata in litere si cifre] (ziua/luna/anul]
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate,

4. Pana la încheierea si semnarea contractului aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi.

5. Precizam ca: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|J  depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod dar "alternativa”;
[_[ nu depunem oferta alternativa,

6. înţelegem ca nu sunteti obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi.

Data___ / /

(nume, prenume şi semnătură],

L.S.

în calitate d e ................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)



Formularul nr. 4

ACORD DE ASOCIERE 

N r.________ d in _________

CAPITOLUL I -PĂRŢILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................................., cu sediul în ................................................ , str.
................................................  nr........................ , telefon ........................... , fax
................................ . înmatriculată la Registrul Comerţului din .....................................................
sub nr................................. ,,, cod unic de înregistrare............................................... , cont bancar în
care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ......................................................... , deschis la

adresa banca: ......... ................ , reprezentată de
.......................................................................având funcţia de........................................................  , în
calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................................ , cu sediul în ............................................., str.
.........................................., Nr......................... , telefon ........................... . fax
.........................................., înmatriculată la Registrul Comerţului din
.................................................... , sub nr........................................., cod unic de înregistrare
............................................... , cont ........................................................... , deschis la
.........................................................., reprezentată de
......................................................................................, având funcţia de
......................................................., în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art, 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din:
> (i -lider de asociere)........................ ............... ;
> (ii - Asociat 1 ) ...................................;
>  (iii - Asociat n)7

având ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată d e _______ pentru atribuirea

contractului__________________________________
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică ?n cazul 

desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere,

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
contractuale conform prevederilor Documentaţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi
declarate câştigătoare urmare transmiterii de către ___________________ a comunicării
rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine 
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art, 1951 Cod Civil),

Art. 2.4. Activitatea desfăşurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei 
comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale 
asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL HI - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI



Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat c u __________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat 
ca reprezentant autorizat să primească instrucţiunile contractuale pentru şi în numele tuturor 
membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondenţă cu Beneficiarul şi, totodată, 
va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte........................................ având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual şi solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 
responsabilităţile şi obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele 
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legătură cu încălcarea obligaţiilor 
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. in situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea
contractului ,T..........................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei
asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a 
fost cauzat prin acţiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere şi Beneficiar, în conformitate cu 
prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ........................................................................  - în
calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operaţiunilor 
financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului

Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:
Număr TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon / fax /e-mai l:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Număr cont bancar:
IBAN: *

*Asociatul...........................- in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand următoarele date de 
identificare:



Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de înregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comerţului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si încasarea facturilor 
este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul 
asocierii:
..............................................................................................................................% (in litere),
..............................................................................................................................% (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori 
situaţia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate 
să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin 
obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia în tre ........................................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg 

din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.
(2) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, 

sunt supuse instanţelor de drept comun.
(3) Soluţionarea litigiilor izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între 

membrii Asocierii şi Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios 
administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi............................................... în ..............exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutîve ale societăţii)

Nume si prenume

(semnătură si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor stătută re/constitutive ale societăţii) 

Nume şi prenume

(semnătură si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor stătutăre/constitutive ale societăţii) 

Nume şi prenume

(semnătură si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 
clauze. /  ;; ?



Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societăţii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.



Formular nr. 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr......... /...........

Art.1. Părţile acordului :
______________________ , reprezentată prin........................................ în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Şi
_______________________ reprezentată prin........................................ . în calitate de
subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:
Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de ___________________________________________ să desfăşoare
următoarele activităţi ce se vor subcontracta

Art. 3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul____________________
este de__________ lei, reprezentând_____ % din valoarea totală a serviciilor ofertate.

Art.4. Durata de prestare a __________________________(serviciilor) este de________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:
încetarea acordului de subcontracta re
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele........................................................ ............... . prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de investitor conform 
contractului__________________________(denumire contract).

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.
în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontracta re în 
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.



Formular nr. 6

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr................. /..................

1. Partile contractante:

SPITALUL GENERAL C.F GALAŢI cu sediul in Str. Moruzzi Alexandru nr. 5-7 
Galaţi, Jud.Galati, Cod Fiscal 3127328, avand contul nr. R070TREZ23F660601200130X, 
deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentata prin Doamna Ec. Carmen Adriana 
Şerbănescu - Manager, in calitate de Beneficiar
si

....................................................... cu sediul in loc..............................., str...................,
nr....... , bl.......... ap........ . jud.......... , inregistrata la ORC sub nr.................... , având CUI
............... , Tel / Fax: ......................... . e-mail ....................... , având contul nr.
.........................................  , deschis la TREZORERIA ........................................... .
reprezentata legal prin ...................................  , in calitate de/ Expert Prestator,
s-a incheiat prezentul contract, după cum urmeaza:
2. DEFINIŢII
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Beneficiar şi Expert Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c) Preful contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefîind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile,
3. INTERPRETARE
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de reactualizare a expertizei tehnice 
la cerinţa esenţială ”A1” ( rezistenţa mecanică şi stabilitate in conformitate cu standardele in 
vigoare.) şi implicit al studiului geotehnic, pentru obiectivul ” Extindere şi Modernizare 
Ambulatoriu de Specialitate CF Galaţi”, comform precizărilor din caietul de sarcini, care vor 
fi minime si obligatorii, după cum urmeaza:

a) Reactualizarea expertizei tehnice mansardare -  4 exemplare, va cuprinde următoarele 
obiective:

- Stabilirea gradului de risc seismic a construcţiei informa existentă;
- Stabilirea gradului e risc seismic in varianta propusa de mansardare; ,  ̂ -



- Din punct de vedere structural, se vor propune doua variante de mansardare, din care 
una recomandata de expert;

- Se va analiza posibilitatea montării unui Computer Tomograf, conform fisei tehnice si 
amplasat conform cerinţelor beneficiarului;

- Soluţionare particularizata pentru continuare fiecare stâlp;
- Decopertare si refacere hidroizolatie pentru sondaj stare/pozitie/diametre armaturi

b) Studiul geotehnic cu verificare la cerinţa esenţiala 11 A f 4 exemplare, va cuprinde
următoarele obiective:

- Reactualizare studiu geotehnic(foraje, dezveliri) si verificare la cerinţa ’’A f ’.
Lucrarea va cuprinde piese scrise, piese desenate, soluţii de principiu verificate si avizate de

personal de specialitate cu atestare profesionala.
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Valabilitatea prezentului contract este de 60 de zile de la semnarea contractului.
5.2. Termenul de execuţie si elaborarea documentaţiei este de maxim 60 de zile de la 
semnarea contractului.
6. VALOAREA CONTRACTULUI
6.1. Valoare contractului este de ............. lei fara TVA, respectiv................... lei cu TVA
inclus.

7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
7.1. Sa achiziţioneze serviciul care face obiectul acestui contract.
7.2. Sa pună la dispoziţia Expertului Prestator accesul si inscrisurile/documentele solicitate 
pentru ducerea la Îndeplinire a obiectului prezentului contract.
7.3. Sa achite la termenele convenite sumele reprezentind contravaloarea prezentului contract.
8. OBLIGAŢIILE EXPERTULUI PRESTATOR
8.1, Sa presteze activitatile si serviciile tehnice care fac obiectul acestui contract
8.2. Sa execute prestaţiile ce-i revin prin prezentul contract la solicitările Beneficiarului, in 
contextul si cu respectarea legislaţiei in vigoare.
9. MODALITATEA DE PLATA
9.1. Termenul de plata este de 60 zile de la data predării lucrării, in baza recepţiei lucrării si a 
procesului verbal de predare primire, ce va fi semnat de ambele parti contractante precum si a 
facturii emise.
Plata se va face prin virament bancar in contul de Trezorerie menţionat de Expert Prestator .
10. MODIFICĂRI, REZILIERE si SANCŢIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA 
CULPABILA A OBLIGAŢIILOR
10.1. Părţile convin de comun acord că pot solicita modificări la prezentul contract Orice 
modificare adusă contractului se va efectua prin act adiţional, semnat de ambele părţi 
contractante.
Î0.2. Prezentul contract poate f i  reziliat, la cerere, de oricare dintre părţi, printr-o notificare 
scrisă prealabilă cu cel puţin 5 zile înainte.
Rezilierea contractului nu va avea efecte asupra obligaţiilor scadente dintre părţi.

10.3. Pentru întârzieri in executarea serviciilor ce face obiectul prezentului contract, 
Expertul Prestator se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea 
contractului.
10.4. Pentru întârzieri la plata facturii scadente si depăşirea termenului de plata de 60 zile de
la data emiterii facturii, Beneficiarul este obligat sa plateasca penalitati de întârziere de 
0,1% pe zi de întârziere, din valoarea contractuala neachitata. . "



10.5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisă adresată Expertului Prestator, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
Expertul Prestator. In acest caz, Expertul Prestator are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.
10.6. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Expertul Prestator nu isi îndeplineşte obligaţiile 
asumate, atunci Beneficiarul are dreptul sa solicite întreruperea si rezilierea contractului in 
conformitate cu prevederile prezentului contract si sa ceara despăgubiri cu titlu de daune 
interese si sau materiale.

11. RECEPŢIE SI VERIFICĂRI
11.1. Beneficiarul prin reprezentanţi desemnaţi, are dreptul de a verifica modul de executare a 
serviciilor oferite de Expertul Prestator pe toata durata contractului.
12. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
12.1.0 parte contractantă nu are dreptul, fora acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale.

12.2. O parte contractantă va f i  exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la Contract dacă:

a) informaţia este cunoscută părţii contractante înainte ca ea să f i  fost primită de la 
cealaltă parte contractantă, sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
12.3. Contractului i se aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016, privind 
protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulaţie a acestor date.
13. ALTE CLAUZE
13.1. Comunicarea intre cele doua parti se va face in scris prin intermediul emailurilor, 
scrisorilor sau fax.
14. FORŢA MAJORA
14.1. Forţa majora apara de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii.
14.2. Cazurile de forţa majora se comunica in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
14.3. In înţelesul prezentului contract forţa majora este reglementata de prevederile legale in 
vigoare.
14.4. Partea care invoca forţa majora trebuie sa faca dovada existentei acesteia in termen de 
15 zile cu acte emanand de la terti si de la autoritati, conform legii.
15. PREVEDERI FINALE
15.1. Ambele parti vor incerca sa soluţioneze pe cale amiabila neînţelegerile sau litigiile ivite 
pe perioada derulării acestui contrac, in caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele 
competente de la sediul Beneficiarului.

Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridica, cate un 
exemplar pentru fiecare parte.



PrestatorBeneficiar
SITALUL GENERAL C.F. GALAŢI

MANAGER,
Ec. Carmen Adriana Şerbanescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Emilia Chiriţă

CONSILIER JURIDIC,
Teodor Ghinis

VIZĂ CFP,
Ec. Rozica Mitrea

SERVICIUL A.A.P.C.A.T.,
Şef serviciu -  Insp.spec. Violeta Irimia

( Reprezentant Legal)


