
LUCRARI DE REPARATII PENTRU VESTIARELE SALILOR DE SPORT DE LA 

TRIBUNA I ~I TRIBUNA II ALE ST ADIONULUI CLUJ ARENA 

Introducere 

Aceasta sectiune a Documentapei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica ~i Propunerea Financiara) pentru executarea 

lucrarilor care fac obiectul Contractului. 

In cadrul acestei achizipi, JUDETUL CLUJ indepline~te rolul de Autoritate Contractanta, respectiv 

Achizitor in cadrul Contractului. 

Continutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Parti scrise: date generale, descrierea generala a lucrarilor, antemasuratoare, liste cu 

cantitatile de lucrari §i explicitarea solutiilor; 

Contextul realizarii acestei achizipi de lucrari 

Informatii despre Autoritatea Contractanta 

AUTORITATEA CONTRACT ANT A: UAT Judetul Cluj 
Adrese §i referinte utile: 
Directia: Direcµa de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

In conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
modificata §i republicata, Consiliul Judetean este .,autoritatea administraµei publice locale, constituita 
la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ora§ene§ti §i municipale, in 
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean". Atributiile Consiliului Judetean sunt 
prevazute la art. 91 din Legea 215/2001. 

Directia de Administrare ~i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se 
ocupa fn principal de administrarea §i funcµonarea stadionului Cluj Arena asigurand desfa§urarea de 
evenimente. 

Autoritatea contractanta dore§te demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract, cu un 
singur operator economic, pentru achizitia de lucrari de reparatii vestiare la Tribuna I §i Tribuna II a 
stadionului Cluj Arena. 

Informapi despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta 

Achizipe necesara pentru buna desfa~urare a activitatii curente. 
Lucrarea ce urmeaza sa se achiziponeze este necesara datorita degradarii in timp a vestiarelor 

salilor de sport din cauza umiditatii ridicate §i a infiltratiilor de apa. 
Infiltratiile de apa au produs inflorescente vizibile pe suprafata peretilor §i tavanelor §i degradarea 

acestora. Hidroizolatia, zugravelile §i gresia vestiarelor sunt degradate §i necesita inlocuire/reabilitare. 

Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor identificate in partile scrise §i anexele aferente §i 

include: 



i. 3chizition3re3 tuturor m3teri3lelor §i produselor neces3re; 

ii. orice 3Ctivitate s3u lucrare provizorie neces3ra pentru pregatire3 §antierului, s3u orice 

autorizatie necesara Contractantului de la autoritaµle competente pentru executarea 

lucrarilor §i realizarea activitaµlor §i lucrarilor tempor3re; 

iii. transportul la §antier a oricaror materiale, utilaje, componente §i echipamente de lucru, a 

oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor; 

iv. orice testare §i testele relev3nte, 3§3 cum sunt aceste testari §i teste solicit3te prin legislati3 §i 

reglementarile in domeniul sistemului de 3Sigurare a calitatii in constructii; 

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor §i realizarea testarilor; 

vi. intrepnerea normala §i extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea 

Contractanta; 

vii. activitati §i consumabile necesare pentru mentinerea §antierului curat §i functional, 

demontarea §i indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii; 

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contract3ntului pentru executia lucrarilor, 

documentatie care include dar nu se limiteaza la: 

a. Grafice generale de realizare a investipei publice (fizice §i valorice ); 

b. Planul calitatii pentru executie; 

c. Planul de control al calitatii; 

d. Certificarile §i rezultatele testelor materialelor (daca este cazul) 

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei 

Termenii §i conditiile contractului includ §i o garantie pentru executia lucrarilor de minim 2 ani. 

Garanµa minima pentru materialele folosite este de 24 de luni. 

Garantia de executie este de minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie. 
in cazul aparitiei unor deteriorari/infiltraµi, beneficiarul va anunta in scris (adresa scrisa/e-mail) 
executantul. Executantul va interveni pentru remedierea defectului in maxim 5 zile de la in§tiintare. 

Rezumatul informapilor ~i cerintelor tehnice 

Amplasare/Localizare 

AUTORITATEA CONTRACTANTA.: UAT Judetul Cluj 
Adrese §i referinte utile: 
Directia: Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Cladire3 este in proprietatea autoritatii contractante. 

Date de intrare utilizate de Contractant in execupa lucrarilor 

Lucrari de reparaµi vestiare Tribuna I §i Tribuna II necesare: 
- Desfacerea gresiei §i a faiantei; 
- Curatarea peretilor, tavanelor §i eliminarea zonelor afectate de condens; 
- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate §i a infiltratiilor de apa in pereti §i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton §i vata minerala; 
- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate §i a infiltratiilor de apa la tavane §i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton; 

2 



- Desfacerea pardoselii din covor PVC din zona de trecere afectata de umiditatea ridicata §i de 
infiltratiile de apa; 
- Reparatii tencuieli interioare; 
- Reparatii cu glet; 
- Amorsarea pereµlor; 
- Aplicarea hidroizolaµei pensulabile pe toata suprafata pereµlor §i a pardoselii; 
- Aplicarea de zugraveli interioare lavabile tn doua straturi; 
- Confectionarea §paleµlor cu coltare metalice; 
- Montarea de rigole de scurgere la interior cuplate la scurgere; 
- Decolmatare rigole de scurgere §i sifoane pardoseala; 
- Montare sifoane de pardoseala; 
- Reparaµi §ape autonivelante in zonele afectate de infiltrapi; 
- Turnare §apa hidroizolanta in zona du§urilor, grupurilor sanitare §i in zona de trecere, asigurand 
pantele de scurgere necesare; 
- Procurarea §i montarea gresiei rezistente la un trafic intens §i faiantei; 
- Procurare §i montare pardoseala din covor PVC in zona de trecere; 
- Reparatii §i inlocuire conducte de canalizare menajera; 
- Reparatii §i inlocuire conducte la instalatia sanitara din zona cabinelor de dus - conducte apa calda §i 
apa rece; 
- Izolare conducte de apa rece, calda cu izolatie de 20mm grosime; 
- Inlocuirea bateriilor de du§ cu montaj pe perete - set du§ cu hara; 
- Instalaµe electrica - inlocuire ~i verificare - zona lavoare - alimentare 4 bucati uscatoare maini, 2 kW; 
- Inlocuire mobilier zona lavoar; 
- Proba de presiune §i spalare instalaµe sanitara. 

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrarilor de reparatii pentru vestiarele salilor de sport 
Tribuna I ~i Tribuna II ale stadionului Cluj Arena se regase§te in Antemasuratoarea §i Listele de cantitati 
anexate prezentului caiet de sarcini. 
Materialele var fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta tehnica, in baza unui deviz de lucrari. 
Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea 
urmand a fi achizitionate in functie de necesitate. 
Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului. 

Lucrarea se va efectua pe o suprafata utila de 135.4 mp la Tribuna I ~i de 150.60 mp la Tribuna II. 

Rezultate ce trebuie oblinute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin tn conformitate cu cerintele Caietului de sarcini; 

ii. De§eurile (primare §i secundare) sortate corespunzator §i procedurile privind gestionarea 

de~eurilor respectate tn totalitate; Toate documentatiile necesare §i care au fost utilizate 

pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei §i finalizarea lucrarilor, a~a 

cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul ~antierului de lucru eliberat §i curatat de orice echipament, utilaj sau material 

utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor. 

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei ~i 

finalizarea lucrarilor includ: (se vor prezenta odata cu oferta) 

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic §i valoric); 

ii. urmatoarele documentatii (semnate de speciali~tii atestati tn domeniul profesional relevant, 

atunci cand se solicita exp res prin legislatia in vigoare): 
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a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile 

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si 

celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta 

calitatea lucrarilor; 

b. Declaratia de conformitate a materialelor ~i a oricaror documentatii relevante solicitate 

prin legislatia in vigoare; 

Documentatia privind managementul calitaµi cuprinde eel putin: 

i. Planul calitaµi; 

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari ~i incercari. 

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite ~i asociate solicitarii de plati 

intermediare de catre Contractant: 

i. Punctele de re per /jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor: 

Lucrari de reparatii vestiare Tribuna I: 
Lucrari reparatii constructie: 
- Desfacerea gresiei $i a faiantei; 
- Curatarea peretilor, tavanelor $i eliminarea zonelor afectate de condens; 
- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate $i a infiltratiilor de apa in pereµ $i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton ~i vata minerala; 
- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate $i a infiltratiilor de apa la tavane $i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton; 
- Desfacerea pardoselii din covor PVC din zona de trecere afectata de umiditatea ridicata $i de 
infiltraµile de apa; 
- Reparatii tencuieli interioare; 
- Reparatii cu glet; 
- Amorsarea peretilor; 
- Aplicarea hidroizolatiei pensulabile pe toata suprafata pereµlor ~i a pardoselii; 
- Aplicarea de zugraveli interioare lavabile in doua straturi; 
- Confectionarea ~paletilor cu coltare metalice; 

Lucrari reparapi instalapi: 
- Montarea de rigole de scurgere la interior cuplate la scurgere; 
- Decolmatare rigole de scurgere $i sifoane pardoseala; 
- Montare sifoane de pardoseala; 
- Reparaµi ~ape autonivelante in zonele afectate de infiltratii; 
- Turnare $apa hidroizolanta in zona du$urilor, grupurilor sanitare $i in zona de trecere, asigurand 
pantele de scurgere necesare; 
- Procurarea $i montarea gresiei rezistente la un trafic intens ~i faiantei; 
- Procurare ~i montare pardoseala din covor PVC in zona de trecere; 
- Reparatii $i inlocuire conducte de canalizare menajera; 
- Reparatii $i inlocuire conducte la instalatia sanitara din zona cabinelor de dus - conducte apa calda $i 
apa rece; 
- lzolare conducte de apa rece, calda cu izolatie de 20mm grosime; 
- Inlocuirea bateriilor de du$ cu montaj pe perete - set du$ cu hara; 
- lnstalaµe electrica - inlocuire $i verificare - zona lavoare - alimentare 4 bucati uscatoare maini, 2 kW; 
- inlocuire mobilier zona lavoar; 
- Proba de presiune $i spalare instalaµe sanitara. 

Lucrari de reparapi vestiare Tribuna II: 
Lucrari reparatii constructie: 
- Desfacerea gresiei $i a faiantei; 
- Curatarea peretilor, tavanelor $i eliminarea zonelor afectate de condens; 
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- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate §i a infiltratiilor de apa in pereti §i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton §i vata minerala; 
- Desfacerea zonelor afectate din cauza umiditatii ridicate §i a infiltratiilor de apa la tavane §i refacerea 
acestora utilizand placi de gips carton; 
- Desfacerea pardoselii din covor PVC din zona de trecere afectata de umiditatea ridicata §i de 
infiltraµile de apa; 
- ReparatH tencuieli interioare; 
- Reparatu cu glet; 
- Amorsarea peretilor; 
- Aplicarea hidroizolatiei pensulabile pe toata suprafata peretilor §i a pardoselii; 
- Aplicarea de zugraveli interioare lavabile in doua straturi; 
- Confectionarea §paletilor cu coltare metalice; 

Lucrari reparatii instalatii: 
- Montarea de rigole de scurgere la interior cuplate la scurgere; 
- Decolmatare rigole de scurgere §i sifoane pardoseala; 
- Montare sifoane de pardoseala; 
- Reparapi §ape autonivelante in zonele afectate de infiltratii; 
- Turnare §apa hidroizolanta in zona du§urilor, grupurilor sanitare §i in zona de trecere, asigurand 
pantele de scurgere necesare; 
- Procurarea §i montarea gresiei rezistente la un trafic intens §i faiantei; 
- Procurare §i montare pardoseala din covor PVC in zona de trecere; 
- Reparatii §i inlocuire conducte de canalizare menajera; 
- Reparatii §i inlocuire conducte la instalatia sanitara din zona cabinelor de dus - conducte apa calda §i 

apa rece; 
- Izolare conducte de apa rece, calda cu izolatie de 20mm grosime; 
- Inlocuirea bateriilor de du§ cu montaj pe perete - set du§ cu hara; 
- Instalatie electrica - inlocuire §i verificare - zona lavoare - alimentare 4 bucati uscatoare maini, 2 kW; 
- Inlocuire mobilier zona lavoar; 
- Proba de presiune §i spalare instalatie sanitara. 

Contractantul poate solicita o plata intermediara, a§a cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a 

finalizat toate activitatile §i cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza §i numai atunci cand 

Autoritatea Contractanta a acceptat rezultatuljstadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de 

reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata. 

Personalul Contractantului 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 

Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 

contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza §i supravegheaza 

derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive§te implementarea 

contractului §i desfa§urarea activitatilor din cadrul acestuia; 

ii. gestioneaza, coordoneaza §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, 

in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul §i la standardele de calitate 

solicitate; 

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform 

reglementarilor in materie; 
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iv. gestioneaza relatia dintre Contractant §i subcontractorii acestuia; 

v. gestioneaza §i raporteaza daca execupa lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor 

contractuale §i a continutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitaJile ce se desfa§oara pe §antier, Contractantul va numi un ~ef de §antier care va relationa 

direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este 

responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activitaplor realizate de Contractant pe §antier 

din partea Contractantului. ~eful de §antier trebuie sa fie permanent prezent pe §antier cand se 

realizeaza activitati §i trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice 

moment despre situatia de pe §antier. In cazul in care §eful de §antier nu poate fi prezent, acesta va fi 

inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante. 

Principalele sarcini ale ~efului de §an tier in cadrul Contractului sunt: 

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce prive§te activitatile de pe §an tier; 

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica §i operationala a activitatnor de pe §antier, impreuna 

cu aspectele organizationale; 

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori 

este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor; 

iv. sa gestioneze §i sa supravegheze toate activitatile desfa§urate pe §antier; 

v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfa§urate pe §an tier; 

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a 

construcpei; 

vii. sa actualizeze calendarul de desfa§urare a activitaplor §i jurnalul de §antier; 

viii.sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din §antier; 

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea §i de siguranta ale personalului 

Contractantului de pe §antier; 

x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale. 

InformatH in legatura cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrarilor: 

a. Posibilitatea ca Autoritatea Contractanta sa solicite inlocuirea personalului pe perioada 

derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate §i justificate, daca considera ca un 

membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu i§i indepline§te sarcinile la 

nivelul cerintelor stabilite. 

Pe durata executiei lucrarilor, ~eful de §antier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii 

Contractante, la un interval de 15 zile, un raport care sa: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obµnute (stadiul lucrarilor §i documentatia asociata); 

iii. prezinte problemele intalnite §i actiunile corective intreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt §i sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea 

anterioara pentru activitatea din §antier. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de ~ef de ~antler trebuie sa detina diploma de 
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Inginer constructii civile ~i sa cunoasca limba romana Ia un nivel de eel pulin C1, in conformitate 

cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi". 

Personalul Contractantului care desfa§oara activita!i pe §antier trebuie sa aplice toate regulamentele 

generale §i specifice precum §i orice alte reguli, regulamente, ghiduri §i practici pertinente comunicate 

de Autoritatea Contractanta. 

Contractantul trebuie sa se asigure §i sa demonstreze ca personalul care desfa§oara activitati pe 

§antier: 

i. are toate abilitatile §i competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 

ii. este sanatos §i in forma pentru executia lucrarilor preconizate. 

Personalul Contractantului care opereaza pe §an tier trebuie sa fie U§Or de recunoscut §i este obligat sa 

poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intra pe §antier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea §i ie§irea 

de pe §antier sunt permise numai in timpul zilelor §i orelor de lucru. 

Utilaje, echipamente, materiale 

Zona de lucru, utilitatile ~i facilitatile ~antierului 

Operatorul economic are obligatia de a proteja pista de atletism care inconjoara gazonul §i gazonul 
atunci cand desfa§oara activitaµle de reparatii la vestiare. 

Toate utilajele care patrund pe pista §i pe suprafata de joc vor avea gabarit mic, greutate redusa §i vor 
fl prevazute cu anvelope anti-tasare care nu exercita asupra solului presiuni mai mari de lS00gr / cm 2, 
pentru a evita deteriorarea suprafetelor gazonate §i/sau instalatiilor terenului. 

Informatii referitoare la constrangeri privind locatia: 

Constrangeri fizice impuse de dimensiunile spaµului: 10 jurul suprafetei de joc se afla amplasata o pista 
de atletism (sarcina maxima 3.St); 

Acces la spatiu: accesul cu utilaje se face printr-o singura zona de acces auto pe stadion cu dimensiunile: 
Lmax= 4.00m; Hmax=3.50m. 

Efectuarea altor activitaµ de catre Autoritatea contractanta in paralel: desfa§urarea unor 
evenimente/concerte/competitii de atletism in functie de un calendar prestabilit. 

Se va avea in vedere faptul ca activitatea de reparatie vestiare se va desra§ura in perioada in care se 
desfa§oara activitaµ in salile de sport ale stadionului (antrenamente/evenimente), iar reparatiile se 
vor efectua asftel incat sa se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa §i sa permita 
desfa§urarea activitatilor curente in cadrul salilor de sport. 

Facilitati/echipamente care trebuie sa ramana funqionale in timpul instalarii: poarta/rulou de la 
accesul auto pe stadion, calea de acces pe stadion, pista de atletism, salile de sport, celelalte vestiare 
care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

lnstalatii/sisteme puse la dispozitie de Autoritatea contractanta 

Autoritatea contractanta a prevazut in Caietul de sarcini achizitia de produse noi/consumabile. 
Instalarea/montarea componentelor se va efectua de catre Contractant. 

Pe toata durata Contractului Contractantul are obligatia de a folosi §idea intretine atat instalatiile puse 
la dispozitie de catre Autoritatea contractanta cat §i produsele noi achizitionate, astfel ca la finalizarea 
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Contractului sa le predea in stare de functionare. 

Modificari tehnice 

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea i'n totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. 

De regula ~i din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica 

(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul 

Autoritatii Contractante ~i numai in cazul in care nu sunt substanpale, i'n conformitate cu prevederile 

art.221 din Legea nr.98/2016. 

Managementul calitatii ~i managementul documentelor 

Planul calitatii 

Contractantul va executa toate activitaµle din cadrul Contractului i'n conformitate cu Planul calitatii, 

care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent ~i cu 

respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii" 

~i in conformitate cu reglementarile i'n materie de sistem de management al calitatii in constructie 

(inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare). 

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind execupa lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In 

consecinta, Planul calita,tii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract ~i pentru lucrarile 

ce sunt incluse in Contract. 

Cu luarea i'n considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea ~i asigurarea 

calitatii i'n constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie: 

i. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al 

calitatii in construcµi 10 a~a fel i'ncat sa indeplineasca cerintele tehnice ~i contractuale precum 

~i reglementarile, standardele ~i normele aplicabile; 

ii. sa demonstreze AutoritatH Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind 

calitatea incluse in Caietul de sarcini ~i in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia 

lucrarilor in constructii; 

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate ~i gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru 

a indeplini cerintele; 

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta 

Documentatie de Atribuire. 

Planul calitatii trebuie sa includii eel putin: 

i. Descrierea structurii organizaµonale a Contractantului ~i identificarea functiilor ~i 

responsabilitiitilor personalului implicat direct in executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare ~i managementul documentelor in 

cadrul Contractului; 
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iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv fo~a de munca, materiale ~i 

infrastructura; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta; 

v. Modalitatea de control ~i gestionare a neconformita-tilor care ar putea aparea pe perioada 

executiei lucrarilor. 

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatH se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar 

~i/sau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Planurile de control a calitatii 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul 

trebuie sa prezinte spre aprobare cu eel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al 

calitatii executarii lucrarilor. 

Contractantul prezinta in cadrul ~edintei de demarare a activita,tilor in Contract, un Plan general de 

control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele 

subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe ~antier ~i sa identifice Planurile de control a 

calitaµi aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii 

lucrarilor va fi a pro bat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 

5 zile de la emiterea de catre Contractant. 

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, eel putin urmatoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate ~i lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii; 

ii. Responsabilitaµle pentru executia, gestionarea ~i controlul activitatii; 

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul ~i 

acceptarea activitaµi; 

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate; 

v. Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatu. 

Contractantul trebuie sa ofere Autoritaµi Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei 

activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatH aferent ~i sa verifice conformitatea 

executiei ~i a controalelor cu Planul de control al calitatii. 

in acest sens Autoritatea Contractanta va indica: 

i. activitatHe la care intentioneaza sa participe in mod special; 

ii. activitaµle care nu trebuie sa fie incepute rara prezenta reprezentantului Autoritapi 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza 

activitatea respectiva. 

Managementul documentelor 

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de 
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numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de 

Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa 

fie in limba romana, cu excepµa cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel. 

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international 

de unitaµ. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts 

Group). 

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite ~i doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie 

USB) a documentelor ce rezulta pe toata durata de executie a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fl citite direct sau 

importate fara pierderi de format. 

in plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde 

este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant ~i intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct 

din fi~ierele native sau copie scanata a originalelor. 

Contractantul va furniza fi~ierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice ~i ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare iniµala orice abatere de la cerintele privind managementul 

documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa 

realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta. 

Cerinte specifice de managementul Contractului 

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta ~i Contractant 

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant ~i Autoritatea Contractanta este 

intalnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitaplor in Contract, a 

intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea 

rezultatelor paf!iale ~i a rezultatului final al Contractului. 

Yntalnirile de lucruhedinte de monitorizare se realizeaza la sediul Autoritatii/entitatii contractante 

sau prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea 

~edintelor de monitorizare sunt in sarcina Autoritapi/entitatii contractante. 

Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaluarii ~i reducerii/evitarii 

riscurilor. Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe ~i alte persoane, in 

vederea reducerii ~i evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte 

Parti. 

Intalnirile de lucru desfa~urate in vederea reducerii ~i evitarii riscurilor var avea ca scop: gasirea unor 

solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, gasirea unor solutii ~i masuri 

compensatorii pentru factorii afectati, luarea de decizii cu privire la acpunile care vor fl intreprinse cu 

respectarea prevederilor contractuale, stabilirea riscurilor evitate ~i menponarea lor ca fiind 

prevenite/inlaturate. 
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Riscuri ~i gestionarea riscurilor: 

a) Riscul ca in cadrul receptiei cantitative ~i calitative sa se constate ca unul sau mai multe din 
materialele furnizate sau lucrarile prestate sa nu corespunda specificatiilor solicitate in Caietul de 
sarcini sau in Contract. Masuri de gestionare a riscului: Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul de 
a refuza/respinge materialele sau lucrarile care nu corespund specificaµilor tehnice solicitate prin 
Caietul de sarcini, iar Contractantul are obligatia de a remedia defectiunile, fara a modifica pretul 
Contractului, in caz contrar se var aplica penalitati de catre Autoritateacontractanta. 
b) Riscuri pentru Autoritateacontractanta 
-facturarea unor materiale nereceptionate sau servicii nerealizate; 
-lipsa monitorizarii efective. 
Modalitatea de gestionare a riscurilor mai sus mentionate: Pe durata de desra~urare a Contractului, 
Contractantul are obligatia de a asigura monitorizarea permanenta a starii suprafetei de joc, prin 
personalul sau, calificat, in vederea facturarii materialelor receptionate ~i a serviciilor realizate. 
Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca materialele ~i lucrarile pentru care se solicita 
efectuarea platii sunt reale ~i respecta toate prevederile Caietului de sarcini, ale Contractului ~i normele 
~i legile aflate in vigoare la momentul derularii Contractului. 

Raportarea in cadrul Contractului 

Orice comunicare facuta de parti va fi redactata in scris ~i depusa personal de parte sau expediata prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea 
primirii documentului. 

Autoritatea contractanta poate solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii Contractului, pe 
baza unei cereri scrise motivate ~i justificate, daca considera ca un mebru al Contractantului este 
ineficient sau nu i~i indepline~e sarcinile. Daca se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei 
Contractantului acesta trebuie sa detina eel putin aceea~i experienta ~i calificare ca ~i cele solicitate 
prin Caietul de sarcini pentru membrul inlocuit. 

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea ~i implementarea prevederilor 
Contractului cu sarcini in acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritateacontractanta. 

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada 

derularii Contractului. 

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un inginer. 

Acesta lucreaza independent ~i reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale 

Contractului. 

Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de 

Autoritatea Contractanta .. 

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in timpul 

executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor. 

~edinta de demarare a activitatilor in Contract 

Procesul verbal/Minuta §edintei de demarare a activitatilor in Contract se intocme§te imediat dupa 

aceasta intalnire ~i este semnata de ambele parti. 

In cadrul §edintei de demarare a activitaµlor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritapi 

Contractante urmatoarele documente: 
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i. Planul calitatii; 

ii. Planul general de control al calitiitii; 

iii. Planul de securitate ~i sanatate al Contractantului ~i Subcontractantilor, care integreazii toate 

cerintele din Planul de securitate ~i coordonare. 

inceperea activitati,lor pe $3Dtier 

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai 

sus, iar Autoritatea Contractantii le-a aprobat farii observatii, se poate realiza organizarea de ~antier. 

Aceasta intalnire va avea Joe la amplasamentul rezervat pentru organizarea de ~antier inainte de 

inceperea oriciirei activitati pe ~antier ~i va include predarea amplasamentului rezervat pentru 

organizarea de ~antier ~i a facilitiitilor acestuia catre Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare ~i incepere a 

activitatilor pe ~antier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii ~i se semneazii de ambele piirti. 

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupii ce: 

i. Planul de siinatate ~i securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate ~i 

siinatate in timpul executiirii lucrarilor; 

ii. Planurile de control a calitatii ~i procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate ~i a probate 

fara observatii de Autoritatea Contractanta; 

iii. au fast obpnute toate autorizatiile necesare. 

Raportarea in cadrul contractului $i desfcl$urarea ~edintelor de monitorizare a progresului 
activitatilor 

Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant (condiµi de acceptare la plata) 

a)Prestatorul are obligaµa de a preda lunar Autoritatii/entitatii contractante: 

Raport de activitate - Raportarea lucrarilor executate cu incadrarea in Graficul de executie a lucrarilor, 
inclus 1n Propunerea Tehnica, focepand cu data de incepere a activitatilor din cadrul Contractului, 
respectiv de la data emiterii ordinului de incepere a activitatii emis de catre Autoritatea contractanta 
~i pana la finalizarea Contractului. 
Raportul va fi intocmit in limba romana §i va fi transmis de Autoritatii/entitatii contractante, pe durata 
executiei lucrarilor, la un interval de 15 zile, pana la data de 20 ale lunii in curs pentru luna precedenta, 
atat pe suport de hartie cat §i in format electronic. 
Reprezentanul Contractantului §i al Autoritiitii/entitatii contractante vor verifica §i vor intocmi un 
proces verbal de recepµe a lucrarilor executate, prevazute de Contractant in raportul de activitate. 
Raportul de activitate va fi insotit de documente justificative care fac dovada produselor receptionate 
efectiv ~i lucrarilor executate efectiv ~i pentru care se solicita plata. 
Raport de activitate final - Analiza situatiei existente la finalul Contractului. 
Raportul va fi intocmit in limba romana §i va fi transmis de Autoritatii/entitatii contractante atat pe 
suport de hartie cat §i in format electronic, odata cu predarea ultimului Raport de activitate transmis 
Autoritatii/entitaµi contractante in vederea efectuiirii ultimei plati. 
Toate Rapoartele var contine informaµi despre: 
-Progresul general: planurile de intretinere; 
-Probleme intalnite ~i solutiile adoptate in scopul remedierii; 
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-Planuri de acµuni §i recomandari complet detaliate §i justificate; 
-Modul de utilizare a fortei de munca; 
-Eventuale solicitari suplimentare ale operatorului economic in procesul de implementare a 
Contractului. 

Pe durata desfa§urarii activitatilor pe §antier, se vor organiza intalniri saptamanale la care participa 

reprezentanti ai Autoritatii Contractante §i ai Contractantului. 

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate 

partile implicate. 

Testarea tehnica a lucrarilor 

Luera.rile ce fac obiectul prezentului Contract §i materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt 

supuse testarii tehnice in timpul §i la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care 

realizeaza testarile tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente ~i 

materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Aceste activitaµ includ toate controalele §i verificarile care sunt solicitate prin lege, precum §i cele care 

ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice. 

Finalizarea lucrarilor ~i receptia la terminarea lucrarilor 

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de §antier prevazute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligapilor contractuale. 

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta ~i Contractantul vor 

semna Procesul verbal de recepµe la terminarea lucrarilor. 

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor ~i a Procesului verbal de receptie finala 

a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu ii exonereaza pe Contractant de orice obligaµe contractuala 

sau legala referitoare la garantia lucrarilor ~i a materialelor sau la orice defect a lucrarilor sau 

materialelor. 

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant 

Monitorizare 

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie §i per total 

pe Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execupei: 

inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii 

Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; 

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele ~i cu 
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participarea tuturor celor solicitati; 

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor ~i verificarilor, conform 

Contractului ~i solicitarilor Autoritaµi Contractante. 

b. Calitatea raportarii: 

rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; 

calitatea raportului transmis, incluzand ~i nivelul de detaliu solicitat; 

predarea documentaµei pentru Cartea Tehnica a Constructiei complete ~i la 

termen. 

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a 

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite 

document constatator negativ. 

Subcontractarea 

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta ~i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii 

lucrarilor fara acordul scris al Autoritaµi Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritaµi Contractante cu 

eel putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu: 

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de execupe ~i valoarea 

acestora; 

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica ~i profesionala a subcontractantului de a 

executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante; 

iii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului ~i calificarile acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul ii va aplica pe 

perioada executarii lucrarilor subcontractate. 

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele ~i informatiile 

prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitati!e ce urmeaza a fi subcontractate. 

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator, 

atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitaµi implementat de 

Contractant. 

Chiar ~i atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este 

responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale ~i este singurul responsabil de executarea 

corespunzatoare a Contractului ~i ramane singurul raspunzator in fata Autorita!ii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile 

contractuale. 

Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta ~i Contractant (inclusiv in 
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domeniile mediului, social ~i al relatiilor de munca) 

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor 1n 

conformitate cu documentatia tehnica §i implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu 

regulile si regulamentele existente la nivel national §i la nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activitaµlor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere: 

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de 

sarcini, precum §i in legislatia aplicabila; 

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul 

Contractului. 

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca 
Contractantul, are cuno§tinte §i are in vedere toate §i orice reglementari aplicabile §i ca le-a luat in 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze 

activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul 

are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecintele asupra activita!Hor sale 

ce fac obiectul Contractului §idea i§i adapta activitatea, de la data §i in condi!iile in care sunt aplicabile. 

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate 

conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile 

prevederi in vigoare conform legii §i ca Ofertantul/Contractantul are cuno§tinta de aceste schimbari §i 

le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Cai et de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in condipi de maxima 

securitate §i in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum §i cu respectarea prevederile 

referitoare la securitate §i sanatate in munca §i controlul calitatii cuprinse in 

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta. 

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractan!ii acestuia, chiar §i in situatia in care 

au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea 

Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale §i 

normative aplicabile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii 

de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative 

aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligaµa de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in 

domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin 

acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social §i al muncii 

enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare; 

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectiva; 
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iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata; 

iv. Convenµa nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 

v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare Ill munca; 

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca ~i profesie); 

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei; 

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon ~i Protocolul sau de la Montreal 

privind substantele care epuizeaza stratul de ozon; 

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a de~eurilor periculoase ~i 

al eliminarii acestora (Conventia de la Basel); 

xi. Conventia de la Stockholm privind poluan!ii organici persistenti (Conventia de la Stockholm 

privind POP); 

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimµmant prealabil 10 cuno~tinµ de 

cauza, aplicabila anumitor produ~i chimici periculo~i ~i pesticide care fac obiectul comeqului 

international (UNEP /FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, ~i cele trei protocoale 

regionale ale sale. 

Responsabilitatile Contractantului 

Responsabilitatile cu caracter general 

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor 

puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta; 

ii. Respectarea legislatiei privind sanatatea ~i securitatea in munca ~i protectia mediului 

foconjurator ~i a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum ~i a oricaror acte 

normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia; 

iii. Planificarea activitatii ~i asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru 

indeplinirea obliga!iilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale ~i contractuale relevante ~i cu deplina intelegere a complexitapi legate de 

derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor 

Autoritatii Contractante; 

iv. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand 

datele de finalizare a fiecarei activitap; 

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesita,tile obiective 

ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului; 

vi. Executarea ~i documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de 

catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului; 

vii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte ~i per total, 

indicand progresul activitaplor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile 
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executate §i costurile cu diverse taxe, dad. e cazul, achitate in numele §i pentru Autoritatea 

Contractanta. SituaWle de plata trebuie sa includa originalele documentapei doveditoare, 

conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele ~i pentru Autoritatea 

Contractanta acolo unde este cazul; 

viii. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii 

Contractului in ceea ce prive§te indeplinirea oricarei §i tuturor obligapilor sale §i prezentarea 

la cerere a oricarui §i tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor 

obligatii; 

ix. Cooperarea §i punerea la dispozipa Autoritatii Contractante a tuturor informapilor privind 

Planul operational de securitate §i luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest 

plan; 

x. Efectuarea de vizite comune pe §antier impreuna cu reprezentanpi imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante pe probleme de securitate §i sanatate, inainte de a-§i redacta planul propriu de 

securitate; 

xi. Stabilirea impreuna cu reprezentan!ii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate ~i 

sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de 

ridicat sarcini, accesul pe §antier etc.; 

xii. Elaborarea §i transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres saptamanale; 

xiii. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe ~antier, impreuna cu Reprezentantul 

Autorita!ii contractante §i reprezentanti imputernicip ai Autoritatii Contractante (dupa caz). 

Contractantul va fi responsabil fata_ de Autoritatea Contractanta ca i~i va indeplini corespunzator toate 

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile 

contractuale §i solicitarile autoritaplor competente ~i/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la 

executia de lucrari in cadrul Contractului. 

Contractorul are raspunderea planificarii activitaµi sale §i asigurarea capacitatii de personal calificat 

necesar pentru indeplinirea obligapilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale ~i contractuale relevante §i cu deplina 

intelegere a complexitapi legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se 

asigure indeplinirea obiectivelor Autoritapi Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea 

rezultatelor cerute ~i pentru respectarea termenelor de executie; 

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul 

Contractului, sub supravegherea reprezentanµlor imputerniciti ai Autoritatii Contractante 

(dupa caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor 

Caietului de sarcini ~i ale proiectului tehnic, respectand §i aplicand cele mai bune practici in 

domeniu. 

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata 
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Contractului) in ceea ce prive$te indeplinirea oricarei ~i tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, 

verificari anun~te in prealabil sau nu ~i are obligatia de a prezenta la cerere orice $i toate documentele 

justificative privind indeplinirea acestor obligatii. 

Contractantul este responsabil a se asigura cape toata perioada de executie a activitatilor pe ~an tier ia 

toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul 

este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor ~i oricaror substante ce intra in categoria 

substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta ~antierului sau in 

imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. 

Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie menµnuta la o 

cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre 

autoritatea competenta. 

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii 

Contractante despre situatia aparuta ~i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la 

situatia creata. 

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul ~antierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a 

lucrarilor in conformitate cu graficul de executie $i in baza listelor de cantitati de lucrari. 

Contractantul va verifica ~i confirma catre reprezentantul imputernicit al Autoritaµi Contractante 

indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor ~i va solicita aprobarea 

inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul 

reprezentantului imputernicit al Autoritatii Contractante). Reprezentantul imputernicit al Autoritaµi 

Contractante va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii 

Autoritatii Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Autoritatea contractanta optimizari in ceea ce 

prive$te graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel 1ncat sa se asigure 

derularea cu succes ~i in termen a executiei de lucrari. 

Contractantul i~i va indeplini toate obligatiiie ' sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar $i din 

intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand fara 

limitare indicatiile Reprezentantului Autoritatii contractante, participarea la $edinte de ~antier, 

prezenta la fazele determinante/etapele constructive importante ~i orice alte cazuri in care este 

necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte ~i notificari catre 

Autoritatea Contractanta ~i in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor 

profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie. 

Contractantul va asigura executia la timp ~i va notifica Autoritatea contractanta in cazul observarii 
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aparipei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand ~i propuneri pentru a 

realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare ~i finale. 

Contractantul va verifica lucrarile ~i va notifica Autoritatea contractanta privind indeplinirea tuturor 

conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receppei finale a lucrarilor, 

va fi prezent ~i va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu 

eel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante ~i a 

reprezentanµlor autoritatilor competente. 

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu 

prevederile legale ~i contractuale relevante ~i va include lucrarile executate in situatii de plata 

intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situaµile de plata in 

vederea vizarii de catre Reprezentantul Autoritatii Contractante, care va verifica ~i certifica 

conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile inipale, graficul general de 

realizare a investitiei publice (fizic ~i valoric), metoda tehnica etc. ~i le va propune Autoritaµi 

Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de 

Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie. 

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor 

efectuate de acesta ~i var completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo 

unde este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizapilor ~i certificatelor necesare 

conform legislatiei in vigoare pentru execupa de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata 

perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat ~i pentru personalul propus. 

Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentaµa tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea 

Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de 

schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului. 

ActivitaJile solicitate descrise in documentatia de atribuire ~i responsabilitatile Contractantului 

asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta 

din aceasta achizitie. 

Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare 

Lucrarile pregatitoare includ: 

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea ~i derularea executiei de catre Contractant; 

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari; 

iii. Organizarea de ~antier a Contractantului. 

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie: 

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligapilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii 
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revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini ~i din prevederile stabilite in 

Contract; 

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea 

activitatii pe ~antier: 

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei 

desfa§urari a activitatii, inclusiv in ce prive§te vizitele, participarea sa la diferitele 

intalniri legate de executie, inspectH etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu 

Contractul; 

b. Dupa emiterea notificarii Autoritapi Contractante privind data de incepere a execupei 

lucrarilor §i inainte de demararea activitatilor pe §antier, Contractantul poate solicita 

urmatoarele tipuri de intalniri: 

lntalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate 

daca este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum 

accesul pe §antier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii 

Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale 

~antierului §i alte eventuale probleme. 

iii. Sa intocmeasca §i sa depuna Planul Calitatii; 

iv. Sa fotocmeasca ~i sa depuna planul detaliat de securitate §i sanatate in munca §i sa respecte 

obligatiile referitoare la implementarea acestuia; 

v. Sa aduca la cuno§tinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate §i sanatate in munca §i sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in 

conformitate cu prevederile legale; 

vi. Sa fotocmeasca §i sa depuna Planul de management al de§eurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, daca este cazul); 

vii. Sa intocmeasca §i sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma §i detaliul programului vor 

fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie §i finalizare a lucrarilor in 

cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: 

date de referinta pentru achizitionarea materialelor §i a echipamentelor necesare pentru 

executia lucrarilor, ordinea de execupe a lucrarilor, incluzand §i activitatea aferenta instalarii 

echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti §i 

perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante/etapele constructive importante, 

resursele de personal §i echipamentele asociate fiecarei activitati etc. In completarea graficului 

de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor §i 

metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor. 

Personalul implicat in activitaJile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri 

referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele 

detaliate in planul de securitate §i sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, 

monitorizarea cerintelor de mediu §i a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, 
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informaµi de contact in caz de urgente, indrumare catre eel mai apropiat centru de urgenta $i folosirea 

corecta a echipamentului de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de $eful de amplasament 

desemnat de catre Contractant. lnainte de intalnire, $eful de amplasament va analiza $i va inregistra 

toate fi$ele de siguranta, situatii de urgenta $i sanatate pentru personal $i se va asigura ca sunt actuale. 

Responsabilitap legate de obtinerea permiselor de lucru ~i a permiselor de acces 

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet 

de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei 

de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, 

"Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a $antierului de la Autoritatea 

Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe $antierul respectiv. 

Dupa caz, se vor obtine: 

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata; 

ii. permis de acces in spatii inchise. 

Permisele de Acces vor fl eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte 

de mobilizarea pentru activitaple de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea 

detinuta de Autoritatea Contractanta, cat $i pentru fiecare proprietate a unei terte parti. 

Responsabilitap asociate pregatirii ~antierului 

Pregatirea $antierului implica eel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor 

de catre Contractant: 

i. Identificarea tuturor instalatiilor /structurilor existente pe $antier, in special a instalapilor 

subterane $i marcarea clara a pozitiei acestora; 

ii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe $antier anterior inceperii 

executiei $i pe intreaga durata de executie. 

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile $antierului, in subsol $i respectiv in aer. 

Aceste masuratori trebuie fa.cute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa 

detecteze $i sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE). 

Responsabilitati asociate organizarii de ~antier a Contractantului 

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, 

forta de munca precum $i pentru efectuarea activitaµlor de instalare a echipamentelor necesare, 

intretinerea !or, functionarea lor $i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum $i readucerea lor 

la starea initiala. 

Activitatea de organizare de $antier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele: 

i. lnchirierea terenului necesar (daca este cazul) in vederea organizarii de $antier $i obpnerea 

avizelor /autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea $i inlaturarea instalatiilor $i facilitatilor temporare ale 
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Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, independente de energie, toalete ecologice 

etc.; 

iii. Asigurarea ~antierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin 

montarea de imprejmuiri temporare sau/~i paza; 

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicaµi etc), asigurarea de toalete ecologice 

pentru personalul de ~an tier etc. pentru desra~urarea activitaµlor pe ~antier in bune conditii ~i 

cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranra ~i securitatea personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilita!i (energie electrica, apa, comunicaµi etc) sau asigurarea de 

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de ~antier 

etc. pentru desfa~urarea de activitaµ pe ~antier in bune conditii §i cu respectarea prevederilor 

referitoare la sanatatea, siguranra ~i securitatea personalului; 

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata execupei atat pentru operarea 

echipamentelor ~i utilajelor, cat ~i pentru organizarea de ~antier, inclusiv personalul §i 

echipamentele/utilajele; 

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfa~urare a lucrarilor, inclusiv personal, 

echipament ~i materiale (de exemplu consumabile); 

viii. Mobilizarea ~i demobilizarea echipamentului ~i utilajelor necesare la executie (inclusiv 

aducerea ~i inlaturarea de pe §antier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum ~i a 

personalului Contractantului implicat in derularea de activita!i pe ~an tier. 

Cerinte speciale privind lucrarile: 
- Contractantul va incepe lucrarile de reparatii in maxim 10 zile de la semnarea contractului. 
- Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de 
incepere a lucrarilor. 
- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: luni-vineri orele 08.00-17.00; 
- nu se vor efectua lucrari in zilele libere, in zilele de sarbatori religioase/legale; 
- nu se va intra pe stadion, respectiv in zona vestiarelor fara Reprezentantul Autoritatii 
Contractante care va verifica lucrarile efectuate. 

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice 

Contractantul are urmatoarele responsabilita!i pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe 

~antier: 

i. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor executate ~i asigurarea 

conditiilor necesare efectuarii acestora; 

ii. solutionarea neconformitatilor, a defectelor ~i a neconcordantelor aparute in fazele de 

executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante; 

iii. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor ~i a procedeelor prevazute in 

documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerintelor, precum ~i gestionarea probelor-martor; 

iv. inlocuirea produselor/echipamentelor ~i a procedeelor prevazute in documentatia tehnica 
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doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie ~i numai pe baza solutiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autoritapi Contractante; 

v. respectarea documentaµei tehnice pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 

cerintelor; 

vi. propunerea spre receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate ~i pentru 

care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

vii. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

viii. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada 

de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract; 

ix. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 

lucrarilor. 

Responsabilitati legate de controlul calitalii lucrarilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in 

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarea de 

catre Contractant a personalului calificat ~i a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului 

sistem de management al calitatii. 

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este: 

Standarde naponale romane§ti ~i/sau care transpun standardele Europene §i internationale 

sau echivalent (SR EN ISO); 

Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calitaµi trebuie abordata de Contractant de o maniera 

care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie i'n conformitate 

cu cerintele documentapei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea 

Contractanta. 

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de construqie este obligatorie. Toate 

cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor ~i furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii ~i/sau 

furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitaµi inainte ca ace§tia sa inceapa lucrul. 

Reglementarile de sistem/proces ~i cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fl armonizate ~i 

agreate de catre expertii i'n calitate ~i autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte 

de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentapei de catre functiile abilitate ale 

Autoritaµi Contractante nu trebuie sa depa~easca 5 zile lucratoare. 

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari 

ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie" (minuta de intalnire) care va fi 

asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier. 

Contractantul lucrarilor va intocmi documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate 
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cu legislatia in vigoare. 

Responsabilitati legate de securitatea ~i sanatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe 

~antler 

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea ~i sanatatea fo munca ale Autoritatii 

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu 

modificarile ~i completarile ulterioare. 

Alte responsabilitati ale Contractantului 

Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite. 

Contractantul se obliga sa utilizeze materiale ce respecta specificatiile din antemasuratoarea ata~ata 

prezentului caiet de sarcini. 

Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere 

a lucrarilor. 

Personalul Contractantului se obliga sa respecte reglementarile ~i regulamentele interioare ale 

beneficiarului, pe perioada prezentei sale 1Il zona. 

Contractantul se obliga sa colecteze ~i sa depoziteze de~eurile provenite din lucrarile de reparatii, 

conform legii, in locuri special amenajate. 

Contractantul se obliga sa intervina pentru remedieri in maxim 5 zile de la sesizarea Autoritatii 

Contractante, pe toata durata de garantie a lucrarii. 

Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

Va fi selectata oferta care indepline~te toate cerintele solicitate prin prezenta documentaµe de 

atribuire. 

Criteriul de atribuire va fi pretul eel mai scazut. 

Oferta financiara va cuprinde pretul in lei, fara TV A, pentru reparatiile vestiarelor de la Tribuna I ~i 

Tribuna II. 

Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a contractului. 

Oferta stabilita ca~tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila ~i neactualizabila pe toata 

perioada de derulare a contractului. 

Intocmit/Redactat: 
Inspector d~,!~~ialitate 
Ing. Varga AAAGabriela 
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