
 

 

 

 

 

Nr. 08/30.01.2014 

Am luat la cunostinta azi ………/……/……2014 

                 Semnatura si stampila(prestator )…………………………….. 

                                 

INVITAȚIE  DE PARTICIPARE                        

Titlul contractului supus procedurii : Achiziția serviciilor de P.S.I., S.S.M. și S.U.,  în cadrul 

ASOCIAȚIEI GAL SOMES TRANSILVAN necesare pentru asigurarea activităților de funcționare a GAL din 

cadrul sub-măsurii 431.2 ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea 

teritoriului” . 

Avem plăcerea de a va invita să participați cu oferta la Achiziția serviciilor de consultanță și prestări servicii în 

domeniul situațiilor de urgență – Protecția muncii și P.S.I. și în domeniul securității în muncă, în cadrul 

Asociației GAL Somes  Transilvan necesare pentru asigurarea activităților de funcționare a GAL-ului din 

cadrul sub-măsurii 431.2 ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea 

teritoriului”  - GAL Somes Transilvan.  

În speranța că veți participa cu oferta, vă comunicăm următoarele informații: 

1.  Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA GAL SOMES TRANSILVAN, loc. Bontida, str. Mihai 

Eminescu, nr.  446, comuna Bontida, județul  Cluj,telefon/fax : 0264-262003.   

2.  Procedura de atribuire aplicată: “Achiziție directă” în concordanță cu art. 19 din O.U.G. 34/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. 

3.  Sursa de finanțare a contractului: Contractul de servicii de consultanță și prestări servicii în domeniul 

situațiilor de urgență – Protecția muncii și PSI și în domeniul securității în muncă, ce urmează să fie atribuit 

este finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR - 

Axa 4 LEADER) – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Sub-măsura 431.2 -

”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” 



 

 

 

 

4.  Coduri CPV: 

71317100-4 - Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și 

al exploziilor (Rev.2);     

71317210 - 8 - Servicii de consultanță sanitară și de siguranță (Rev.2). 

5. Serviciul ce trebuie prestat: Se solicită prestarea serviciilor de P.S.I., S.S.M. și S.U. pentru ASOCIAȚIA 

GAL SOMES TRANSILVAN. Aceste activități sunt necesare pentru respectarea legislației și a cerințelor 

privind modalitățile de implementare a proiectului.  

6. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 

6.1. Documente de calificare, după cum urmează: 

1.  Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în situația prevăzută de 

art.180 din O.U.G. 34/2006, pentru a fi exclus de la procedură, conform Formular nr. 2 din Secțiunea 

Formulare - Declarație privind eligibilitatea; 

2. Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în situațiile prevăzute de art. 

181 din O.U.G. 34/2006 pentru a fi exclus de la procedură, conform Formular nr. 3 din Secțiunea Formulare - 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; 

3. Ofertantul pentru a fi eligibil va numi un expert pentru prestarea serviciilor de P.S.I., S.S.M. și S.U., care să 

fie atestat/certificat în domeniul serviciilor care urmează a fi prestate. 

Ofertantul va prezenta pentru expertul propus următoarele: 

- CV-ul expertului; 

- copie C.I.; 

- documente de atestare/certificare în domeniul serviciilor care urmează a fi prestate. 

4. Certificat constatator, în original sau copie ”confom cu originalul”, emis de Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: 

 domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; 

 nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Certificatul constatator se va prezenta la data depunerii ofertei sau ulterior, în termen de 10 zile de la data 

semnării contractului de servicii. 

5. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului. 

6.2. Propunerea financiară: 

1. Formularul de ofertă - Formular nr. 5, indicat  în Secțiunea Formulare, se va face în lei, evidențiindu-se 

distinct valoarea taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.). 

2. Detalierea costurilor pentru achiziție servicii de P.S.I., S.S.M. și S.U. - Formular nr. 6, indicat în Secțiunea 

Formulare. 

- Prețul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului. 

 



 

 

 
 

3. Prezentarea ofertei : Un exemplar original. 

4. Termenul contractului: de la data semnarii contractului  până la 04.02.2015, incheierea proiectului 

sus mentionat. 

5.  Se interzice depunerea de oferte alternative.  

6. a) Termenul de depunere a ofertei: 04.02.2014, orele: 14:00; 

b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: loc. Bontida, str. Mihai Eminescu, nr.  446, comuna 

Bontida, județul  Cluj, telefon/fax: 0264-262003.    

c) Limba de redactare a ofertei: Limba română. 

7. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă: 90 zile de la data depunerii ofertei.  

Alăturat prezentei invitații vă transmitem Formularele pentru completat. 

Valoarea supusa licitatiei : 1.800 Lei 

Pozitia in Programul anual de achizitii pentru proiect/ an 2014 : este 6/2014 
 

Conform HG 925/2006 actualizată prin Hotărâre nr. 834/2009 - privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii din 22 iulie 2009, M. Of. 515/2009; 

Art.6(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu 

caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data 

de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea 

de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la 

care va fi posibilă o astfel de suplimentare; 

b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care 

dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este 

condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie; 

c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care 

autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse 

sau servicii; 

d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de 

îndeplinire a acestuia. 
Cu stima, 

Nume / prenume: Muresan Irina Rodica 

Responsabil legal de proiect 

Data: 30.01.2014                                           Semnătura: 

 



 

 

 

Anexa nr. 1  

CAIET DE SARCINI PENTRU 

Serviciile de P.S.I., S.S.M. și S.U. în cadrul  ASOCIAȚIEI GAL SOMES 

TRANSILVAN 
 

 

1. INFORMAȚII GENERALE 

 

Țara beneficiară: ROMÂNIA 

Autoritatea Contractantă: ASOCIAȚIA GAL SOMES TRANSILVAN 

 

Informații despre Autoritatea Contractantă: 

Adresa: loc. Bontida, str. Mihai Eminescu, nr.  446, comuna Bontida, județul Cluj,  telefon/fax: 

0264-262003. 

 

Specificații tehnice:  

Servicii de P.S.I., S.S.M. și S.U. în cadrul Contractului de finanțare nr. C4312011061370505/ 

30.01.2012  pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile P.N.D.R., între 

A.P.D.R.P. și ASOCIAŢIA GAL SOMES TRANSILVAN. 

 

2. DEFINIŢII 

“Beneficiarul” se referă la organizația care primește finanțarea nerambursabilă și care a semnat 

contractul de finanțare cu Autoritatea de Management, adică ASOCIAȚIA GAL SOMES 

TRANSILVAN. 

“Prestatorul” se referă la cadru coordonator S.S.M. și cadru tehnic P.S.I. certificat a presta servicii 

de P.S.I., S.S.M. și S.U. 

 

3. OBIECTIVUL CONTRACTULUI 

ASOCIAȚIA GAL SOMES TRANSILVAN este o organizație neguvernamentală formată printr-un 

parteneriat public-privat, finanțată prin programul LEADER din cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală. Scopul principal al asociației este dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Somes 

Transilvan, prin acțiuni care să permită creșterea atractivității teritoriului și a viabilității economice, 

dezvoltarea de parteneriate precum și dezvoltarea abilităților locale. 



 

 

Asociația realizează această achiziție în cadrul Contractului de finanțare nr. C4312011061370505/ 

30.01.2012  pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile P.N.D.R., între 

A.P.D.R.P. și ASOCIAŢIA GAL SOMES TRANSILVAN. 

Prin prezentul contract, prestatorul se obligă să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în 

muncă şi P.S.I. prin reprezentanţii săi specializaţi, cf. Cap. III, art.16, alin.(3) din H.G. 1.425/2006- 

Normele Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii 319/2006 si cf.art.17, lit. i din Ordinul 

163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi art. 54 lit. d din 

Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, precum și alte reglementări legale cu privire la serviciile de P.S.I., S.S.M., și 

S.U.  

4. DESCRIEREA SERVICIILOR:  

4.1. Evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională 

4.1.1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul 

de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru/punct de lucru când este cazul. 

4.1.2. Realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru 

acele grupuri sensibile la riscuri specifice;  

4.1.3. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie în 

acord cu legislația specifică în domeniu. 

4.2. Servicii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.) 

4.2.1.Consilierea angajatorului-beneficiar privind: necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu 

mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul 

apărării împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare; 

4.2.2.Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva incendiilor 

pentru toate categoriile de salariaţi; 

4.2.3.Efectuarea instructajului introductiv general; instructaj specific locului de muncă; instructaj 

periodic; instructaj la recalificarea profesională și reîntoarcerea la serviciu din concediu de 

maternitate și testarea cunoștințelor salariaților; 

4.2.4.Verificarea specifică locului de muncă şi a instructajului periodic pe linie de apărare împotriva 

incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora 

împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin dispoziţie internă; 

4.2.5.Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin 

salariaților la locurile de muncă; 

4.2.6.Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de 

apărare împotriva incendiilor şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate; 

4.2.7.Informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în legislaţia în 

domeniu şi a modului concret de implementare a acestora la nivelul unităţii; 

4.2.8.Stabilirea prin dispoziţii scrise a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea 

împotriva incendiilor;    

4.2.9.Elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin 

salariaţilor la locurile de muncă;  

4.2.10.Verificarea cunoștințelor salariaţilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor; 

4.2.11.Asigurarea și verificarea respectării a indicatoarelor de avertizare de către angajați și 

persoane din exterior care au acces în instituție; identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din 

organizație și asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul 

riscurilor; 



 

 

4.2.12.Elaborarea Scenariului de securitate la incendiu și riscul la incendiu în conformitate cu Legea 

307/2006; 

4.2.13.Elaborarea planul de evacuare a lucrătorilor și asigurarea afișării planului de evacuare la loc 

vizibil; 

4.2.14.Întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile 

de muncă;  

4.2.15.Verificarea și întreținerea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, 

conform instrucțiunilor furnizate de proiectant; 

4.2.16.Îndeplinirea formalităților necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la 

incendiu, prevăzute de lege, și supravegherea respectării condițiilor care au stat la baza eliberării 

acestora (dacă este cazul);  

4.2.17.Reprezentarea beneficiarului, în fața organelor de control și a inspectorilor de prevenire 

împotriva incendiilor și prezentarea documentelor și informațiilor solicitate; 

4.2.18.Participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de organele 

competente; 

4.2.19.Informarea de îndată, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea cu 

forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să 

trimită acestuia raportul de intervenție; 

4.2.20.Păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar cu 

scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

4.3. Servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (S.S.M.) 

4.3.1.Consultanță și asistență cu privire la aspecte din domeniul sănătății și securității în muncă;  

4.3.2.Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale asociației, 

precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în organizație numai după 

ce au fost aprobate de către angajator; 

4.3.3.Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi 

instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării 

de către lucrători a informaţiilor primite; 

4.3.4.Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizației; 

4.3.5.Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului; 

4.3.6.Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

4.3.7.Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

4.3.8.Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform 

prevederilor legale, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

4.3.9. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute în legislația în vigoare; 

4.3.10.Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

4.3.11.Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 

autorizarea exercitării lor; 



 

 

4.3.12.Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

4.3.13.Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

4.3.14.Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi 

control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul 

de muncă; 

4.3.15.Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 

precum şi a sistemelor de siguranţă; 

4.3.16.Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului 

asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

4.3.17.Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 

51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi 

mobile; 

4.3.18.Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

4.3.19.Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

asociație şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă; 

4.3.20.Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 1.048/2006; 

4.3.21.Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din organizație, în 

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 

4.3.22.Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

4.3.23.Reprezentarea beneficiarului cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

4.3.24.Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi 

protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

4.3.25.Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, 

în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

4.3.26.Actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare; 

4.3.27.Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi 

atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

4.3.28.Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; 

4.3.29.Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; 

4.3.30.Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane 

competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006, 

privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi 

expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive; 



 

 

4.3.31.Completarea fișelor de instruire individuală și colectivă privind securitatea și sănătatea în 

muncă și a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență. 

4.3.32.Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă. 

4.4. Servicii în domeniul situațiilor de urgență 

4.4.1.Consultanță și asistență cu privire la aspecte din domeniul situațiilor de urgență; 

4.4.2.Stabilirea, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modului de organizare pentru apărarea 

împotriva situațiilor de urgență, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la 

cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate; 

4.4.3.Identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din asociație și asigurarea corelării măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor; 

4.4.4.Elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situații de urgență; 

4.4.5.Instruirea angajaților cu privire la situațiile de urgență; 

4.4.6.Întocmirea, actualizarea permanentă și transmiterea către inspectorat a listei cu substanțele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni prevăzute 

de lege; 

4.4.7.Cercetarea, întocmirea dosarului şi a procesului verbal de cercetare şi a formularului de 

înregistare a accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase; 

4.4.8.Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative incidente în materie; 

4.4.9.Îndeplinirea de orice alte atribuții prevăzute de lege privind securitatea împotriva situațiilor de 

urgență. 

 

4.5. Prestatorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu cerințele prezentului caiet de 

sarcini, documentației de atribuire, cât și: 

-în conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-în conformitate cu H.G. nr. 1.425/2006- Normele Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii 

319/ 2006; 

-în conformitate cu Ordinul 163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

-în conformitate cu H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

-în conformitate cu H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

locul de muncă; 

-în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

-în conformitate cu Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

-în conformitate cu Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă; 

4.6. Conformitatea cu regulile de achiziții publice  

Achiziția publică se va desfășura în conformitate cu următoarele prevederi: 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

-Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 



 

 

5. DURATA  CONTRACTULUI 

Durata contractului va fi de la data primirii ordinului administrativ de începere a executării 

contractului până la 04.02.2014.  

 

6. PLATA CONTRACTULUI 

Plata se va face pe bază de factură emisă trimestrial de către prestator si achitat in termen de maxim 

30 de zile. Se va încheia un proces verbal de predare - primire a serviciilor efectuate. 

Valoarea facturii se va calcula în baza tarifului contractat și exprimat în lei. 

 

Intocmit, 

Rus Letitia Cristina 

 

 

 

 


