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ANUNT DE PUBLICITATE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat,, al jud. Timiş, realizează un 

studiu de piaţă privind achiziţia de servicii în vederea efectuării expertizei tehnice 

pentru obiectivul de investiţii -„Reabilitare energetică şi modernizare sediul 

Detaşamentului 2 de Pompieri Timişoara ”,conform caietului de sarcini, vă rugăm să ne 

înaintaţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 31.10.2022.

Tip anunţ: cumpărări directe 

Tip contract: servicii

- Cod CPV 71314300-5 Servicii de audit energetic

Achiziţionarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al Judeţului 

Timiş, în calitate de autoritate contractantă a serviciilor în vederea efectuării expertizei 

tehnice pentru obiectivul de investiţii -,, Reabilitare energetică şi modernizare sediul 

Detaşamentului 2 de Pompieri Timişoara ” necesare pentru obţinerea finanţării prin 

viitoarele programe pe fonduri europene pentru obiectivul de investiţii propus.

Valoare estimată -  16.806,72 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei 45 zile de la data depunerii ofertelor.

Achiziţia se va efectua în baza unui contract de prestări servicii.

Termenul maxim de prestare a serviciului: 31.11.2022.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut/ serviciu.
Timişoara, str. înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126
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Oferta va fi transmisă , în format electronic, la adresa de email achizitii@isutimis.ro. 

până la data de 31.10.2022.

Informaţii suplimentare: persoana de contact -  Maior POAMA Andrei -  0740213232. 

Program de lucru: intervalul orar 08:00 -  16:00 in zilele lucratoare.

în condiţii de siguranţă, semnează electronic,

INSPECTOR ŞEF 
Colonel,

MIHOC Lucian-Vasile

I.S.U. TM/ACHIZITII/J.G.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

SERVICIUL LOGISTIC
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBILIAR

NECLASIFICAT 
Ex. unic
Anexă la nr. 955732 
din 13.10.2022 
Timişoara

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia de servicii de expertizare tehnică pentru obiectivul de investiţii -

„Reabilitare energetică şi modernizare sediu Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara”

1. INFORMAŢII RELEVANTE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al judeţului Timiş

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
Expertizare tehnică pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică şi modernizare sediu 

Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara”, b-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 48”

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):
str. înfrăţirii, nr. 13, Timişoara, jud. Timiş,

1.3. Titularul investiţiei:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al judeţului Timiş

1.4. Beneficiarul investiţiei:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al judeţului Timiş

1.5. Descrierea investiţiei:
Regim Juridic: Imobilul ce face obiectul achiziţiei este situat în intravilanul Municipiului Timişoara. 

Clădirile supuse obiectului achiziţiei sunt: Clădire administrativa cu suprafaţa construită la sol de 709 mp, 
respectivcladire depozit cu o suprafaţă construita la sol 444 mp este în proprietatea Ministerul Afacerilor 
Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat” al judeţului Timiş, fapt înscris şi în cartea 
funciară nr. 423814 / 08.02.2022.

Imobilul este înscris pe Lista monumentelor istorice aprobata prin Ordin MC nr. 2828/2015 la poziţia 
77 TM II -m-B-06117 Cazarma pompierilor din Iosefin.

Regim economic: Clădire administrativă P+2E şi depozit P, pentru Detaşamentul 2 de Pompieri 
Timişoara.

Regim tehnic: Clădire administrativă cu regim de înălţime P+2E şi depozit cu regim de înălţime P
Conform studiului construcţia a fost realizată în 1925. Autoritatea contractantă nu deţine 

documentaţia tehnică (proiectarea iniţială) în baza cărora au fost realizate clădirile.
Ansamblu structural:
Configuraţia clădirilor reprezintă o volumetrie uniformă, cu o formă rectangulară. Structura de 

rezistenţă a pereţilor portanţi de zidărie plină, exteriori au o grosime de 40cm. Pereţii interiori au o
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grosime de 30cm, dispuşi într-un sistem de compartimentare transversal şi longitudinal cu rol în 
delimitarea funcţională a clădiri.

La clădirea principala planseele peste Subsol si Parter sunt in structura mixta: boltisoare de zidărie de 
cărămidă rezemate pe profile I si pereţi de zidărie verticali, iar peste etaj 1, placa este realizata din grinzi 
de lemn de tipul şaiba flexibilă cu tencuială pe trestie şi şipci.

La clădirea depozit, placa este in soluţie grinzi de lemn de tipul şaiba flexibilă cu tencuială pe trestie
şi şipci.

Acoperişul clădirilor este şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă tip solzi.
Ansamblu nestructural:
Tâmplaria este din lemn, pardoseli din cărămidă, parchet şi parţial gresie.

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:
Achiziţionarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al judeţului Timiş, cu 

sediul pe str. înfrăţirii nr. 13, Timişoara, jud. Timiş, tel. 0256-434870, fax 0256-430615, e-mail: 
office@,isutimis.ro. în calitate de autoritate contractanta a serviciilor de expertizare tehnică structurală şi 
nestructurale a tuturor elementelor de construcţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică şi 
modernizare sediu Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara”, b-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 48” conform 
temei de proiectare, şi a notei conceptuale anexate la prezentul caiet de sarcini.

Valoarea estimată (fără T.V.A.): 16.806,72 lei;
Valoare totală cu TVA: 20.000 lei.
Nu vor fi admise ofertele care depăşesc valoarea estimată (fără T.V.A.).

3. SCOPUL ACHIZIŢIEI:
Realizarea expertizei tehnice structurale şi nestructurale a tuturor elementelor de construcţii din 

componenţa Sediului Detaşamentului 2 de Pompieri Timişoara, necesare pentru obţinerea finanţării prin 
viitoare programe pe fonduri europene pentru obiectivul de investiţii propus.

Evaluarea stării tehnice a construcţiei existente, stabilirea dacă este satisfăcut un grad adecvat de 
siguranţă a cerinţelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţierea naturii şi proporţiile intervenţiilor 
structurale, nestructurale, necesare a fi realizate pentru aducerea la parametrii tehnici privind siguranţa în 
exploatare;

încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic (Rsl, RsII,RsIII sau RsIV), precizarea clasei de 
importanţă şi expunere la cutremur(I, II, III sau IV) şi a categoriei de importanţă a construcţiei(A, B, C 
sau D), conform prescripţiilor tehnice şi legale în vigoare;

Propunerea a minimum două soluţii de intervenţii necesare;
Expertiza tehnică va sta la baza elaborării documentaţiei tehnico -  economice, respectiv documentaţia 

de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de 
execuţie a lucrărilor, inclusiv detalii de execuţie, documente necesare avizării şi executării lucrărilor de
construcţii.

Toate documentele vor fi elaborate conform legislaţieişi prescripţiilor tehnice, actualizate la data 
întocmirii documentaţiei, printre care menţionăm:

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- P 100-1 /2006, P 100-3/2019 actualizat;
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- Normativul P I30/1999, privind comportarea în timp a construcţiilor, cap.4-Urmărirea specialăa 
comportării construcţiilor;

- Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995- Regulament de verificare şi expertiză tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, modificată prion HG 742/2018;

Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 
în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsurile luate pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente.

Totodată, se va ţine cont de toate actele normative, prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare care 
stau la baza expertizării structurilor de rezistenţă a construcţiilor.

4. DESCRIEREA DERULĂRII CONTRACTULUI DE PRESTARE SERVICII
4.1. Aspecte generale
Expertiza tehnică se va realiza numai de către specialişti atestaţi având certificatul de atestare vizat la 

zi. Domeniile de atestare tehnico-profesională a specialiştilor experţi tehnici, conform Ordinului 
M.L.P.T.L. nr. 2264/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: Cerinţa A l, A2-Rezistenţă şi 
stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicaţii, miniere, 
edilitare şi de gospodărie comunală - cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn, metal, după caz, 
alte cerinţe specificeobiectivului de investiţii.

4.2. Organizarea execuţiei contractului
Constatarea stării tehnice actuale a construcţiei existente, se va realiza prin parcurgerea de 

către expertul tehnic, cel puţin a următoarelor etape:
a) Examinarea vizuală a construcţiei existente, în vederea identificării posibilelor modificări 

structurale intervenite;
b) Examinarea componentelor structurale şi nestructurale şi evaluarea stării de degradare;
c) Identificarea sistemului fundaţiilor (infrastructurii), natura terenului de fundare, eventualele tasări 

sau deformaţii remanente produse de acţiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum şi efectul acestora 
asupra elementelor structurii, inclusiv a fundaţiilor, stabilirea condiţiilor de alcătuire, prezenţa eventuală a 
apei deasupra nivelului de fundare şi efectul acesteia asupra construcţiei, sondaje locale etc.;

d) Verificarea la acţiuni seismice conform indicativului P I00-3/2019actualizat;
e) Verificarea la forţele seismice orizontale de nivel, conform indicativului P I00-3/2019actualizat;
f) încadrarea în clasă de risc seismic, precizarea clasei de importanţă şi expunere la seism precum şi a 

categoriei de importanţă a construcţiei;
g) Propunerea măsurilor de intervenţie necesare şi recomandarea unor soluţii pentru proiectare care 

să garanteze gradul de asigurare la acţiuni seismice;
h) După caz, identificarea unor construcţii alipite de construcţia existentă sau situate în imediata 

vecinătate şi stabilirea măsurilor necesare de punere în siguranţă a acesteia;
i) Alte eventuale constatări, măsurători, verificări, încercări,sondaje, concluzii şi recomandări 

prevăzute în toate actele normative, prescripţii tehnice, normativele şi standarde româneşti în domeniu sau 
a eurocodurilor pentru construcţii, în vigoare, pe care expertul tehnic le consideră relevante pentru 
evaluarea construcţiei.

Durata contractului de achiziţie publică: expertiza tehnică va fi predate achizitorului până la 
data de 30.11.2022.
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4.3 Recepţia serviciilor prestate
La finalul termenului prestatorul va depune la sediul autorităţii contractante documentaţiile verificate 

şi asumate prin semnături în forma finală şi va încheia un proces-verbal de predare-primire cu autoritatea 
contractanţă pentru documentele menţionate.

După recepţionarea cantitativă a documentaţiilor de către autoritatea contractantă, documentele vor fi 
depuse în vederea obţinerii finanţării prin viitoare programe pe fonduri europene pentru obiectivul de
investiţii propus..

Plăţile se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii.

4.4 Obligaţile prestatorului de servicii (expertul ethnic):
• expertul tehnic are obligaţia verificării şi ştampilării proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor, proiect tehnic de execuţie a lucrărilor, inclusiv detalii de execuţie, dispoziţii de şantier 
elaborate de către proiectantul de specialitate pe parcursul derulării lucrărilor, din punct de vedere al 
respectării soluţiilor şi al măsurilor propuse, conform art. 20 din HG 925/20.11.1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a 
construcţiilor,modificată prin HG 742/2018, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

• în situaţia în care sunt solicitate precizări şi completări, altele decât cele cuprinse în expertiza 
tehnică, ofertantul câştigător va avea obligaţia să le întocmească şi să le pună la dispoziţia beneficiarului, 
fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

• expertul tehnic are obligaţia să răspundă în regim de maximă urgenţă la solicitările 
investitorului, prin autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluţiona 
eventualele problemele tehnice apărute în execuţie, referitoare la structură, elemente de rezistenţă care nu 
pot fi rezolvate numai de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare stabilită prin contract.

• să întocmească expertiza tehnică de calitate cu respectarea prevederilor legale şi a tuturor 
prescripţiilor tehnice, în vigoare;

• să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului 
tehnic şi detalii de execuţie analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant
drept de autor;

• să vizeze, prin semnare şi ştampilare, dispoziţiile de şantier şi planşele modificatoare, însoţite, 
dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistenţă;

• să întocmească şi să prezinte beneficiarului toate documentele solicitate în prezentul caiet de
sarcini;

• obligaţiile menţionate mai sus vor fi respectate pe toată durată de execuţie a lucrărilor, până la
finalizarea acestora.

• expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerinţele 
impuse conform legii şi răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluţiile date prin expertiza tehnică
elaborată.

Expertiza tehnică va cuprinde releveul clădirilor existente, documentar - foto, breviar de calcul, 
concluzii privind gradul de asigurare al construcţiilor la acţiunea seismică, precum şi alte documente 
relevante pe care expertul tehnic atestat le consideră utile pentru determinarea stării tehnice a construcţiei 
şi realizarea ulterioară a celorlalte documente necesare parcurgerii etapelor investiţionale, precum şi alte 
documente pe care expertul tehnic le consideră relevante conform prevederilor legale şi tehnice.

Vor fi prezentate minim douăsoluţiidetaliate(varianta minimală/ varianta maximală)privind 
intervenţiile asupra clădirii.

Expertul tehnic va analiza şi aviza soluţiile tehnice propuse de proiectant, respectivdocumentaţia 
de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de 
execuţie a lucrărilor, inclusiv detalii de execuţie, în baza expertizei tehnice elaborate.
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Expertul tehnic va asigura prezenţa în şantiera propriei persoane sau a unei persoane de 
specialitate desemnate de acestape parcursul execuţiei lucrărilor, în cazul constatării unor neconformităţi 
majore între realitatea din teren, expertiza tehnică şi proiectul tehnic elaborat de proiectantul de 
specialitate, colaborând cu proiectantulpentru emiterea dispoziţiilor de şantier în vederea rezolvării 
situaţiei apărute.

Prestatorul va întocmi şi înainta expertiza tehnică astfel:
în 5 exemplare original redactate în limba română semnate şi verificate şi pe suport electronic în 

format electronic editabil. Prestatorul se obligă să predea documentaţia conform prevederilor de mai sus 
în volum complet până la data de 30.11.2022.

Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare 
la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract iară acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine 
achizitorului.

Prestatorul se obligă să predea documentaţia conform prevederilor de mai sus în volum complet 
până la data de 30.11.2022.

Prestatorul se obligă să completeze/ refacă, expertiza tehnică în funcţie de observaţiile comisiilor 
care vor verifica proiectul cu ocazia avizării documentaţiei, fără alte costuri suplimentare, în termen de 5 
zile de la data notificării din partea achizitorului.

Codul de conduită
1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. 
Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate iară să aibă aprobarea prealabilă a 
Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale 
în raport cu acesta.

2. în cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord 
să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a 
determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de 
servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană 
în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea 
Contractului conform prevederilor din prezentul Contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de Prestator în baza Contractului.

3. Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa 
şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 
forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract.

4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision 
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără 
aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea Contractului. în 
acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi 
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor 
comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau 
despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite 
în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Prestatorul
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şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul 
studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului.

6. Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul Contract. Sunt 
considerate cheltuieli comerciale neuzuale :

(i) comisioanele care nu sunt menţionate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 
încheiat referitor la prezentul Contract,

(ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
(iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
(iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
Conflictul de Interese
1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod 
special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie 
ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
prestării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 2 zile de la apariţia acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera 
un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în termen de 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii 
din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea 
a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. în cazul în care 
Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de 
plin drept şi cu efect imediat a Contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract.

Despăgubiri
1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii 

acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate 
din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului salariat ori 
contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a 
prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 
proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, 
aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare întocmită de
către achizitor.

3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii 
acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate 
din executarea Contractului de servicii de către Prestator, în condiţiile în care:

a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau 
pagube, după ce Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea;

b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu preţul contractului, 
iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de către Prestator ori ca 
urmare a abaterilor săvârşite de Prestator;
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c) Răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod 
direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza contractului de servicii şi nu va include răspunderea ca 
urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări.

4. Prevederile paragrafului 3, se vor aplica în măsura în care sunt compatibile cu legea aplicabilă 
Contractului de servicii. Cu toate acestea, limitarea responsabilităţii conform paragrafului 3, nu se va 
aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor;

5. Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de:
a) omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui 

act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului;
b) solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este 

de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve;
c) executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către agenţi, salariaţi ori 

consultanţi independenţi ai achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie 
rezultatul indicaţiilor exprese ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului a) se vor aplica.

Drepturi de proprietate intelectuală
1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, 

baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de 
către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor 
deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 
remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente 
ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris 
prealabil al Achizitorului.

Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi 
nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio 
informaţie furnizată de Achizitorul, fără acordul scris prealabil al acesteia.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 
ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a 
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără 
limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de 
proprietate intelectuală ori industrială. 9.13.

4.5 Obligaţiile autorităţii contractante:
Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

prestări servicii, în termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei şi primirea avizului comisiilor care 
verifică documentaţia.

In cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, atunci acestuia îi revine 
obligaţia de a plăti, ca dobânda penalizatoare, o sumă în cuantum de 0,06% pe zi din plata neefectuată 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Achizitorul se obligă să asigure accesul ofertanţilor în cadrul imobilului pentru vizionare şi 
documentare în vederea elaborării documentaţiei, urmare a unei solicitări în scris din partea acestora, din 
care să rezulte datele de identificare a persoanelor care urmează să efectueze vizita.Autoritatea 
contractantă se obligă să asigure accesul ofertanţilor în cadrul imobilului pentru vizionare documentare 
în vederea elaborării ofertei/ in perioada derulării contractului de servicii.

Beneficiarul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate în termen de maxim 30 de zile de la 
data primirii avizului comisiilor care verifică documentaţia.
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RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

1. Obiectivele expertizei
1.1 Date contractuale:
1.2 Scopul expertizei tehnice:
1.3 Denumirea construcţiei expertizate (inclusiv numărul de cadastru intern....);
1.4 Situată în.......localitatea......judeţul....strada....nr...... , în cadrul imobilului denumit.......aflat în

administrarea M.A.I. p r in ..........
2. Date de bază pentru expertizare
2.1 Datele istorice referitoare la epoca construcţiei şi la nivelul codurilor de proiectareaplicate, dacă

este cazul.
2.2 Stabilirea clasei de importanţă şi expunere la seism precum şi a categoriei de importanţă a

construcţiei;
2.3 Precizarea anului de edificare a construcţiei, materialele constitutive ale construcţiei;
2.4 Date generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi surselepotenţiale de

hazard.
2.5 Datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale.Se vor face 

aprecieri globale, calitative privind abilitatea sistemului structural de arezista la acţiuni seismice.
2.6 Descrierea stării construcţiei în momentul evaluării. Se vor face referiri lacomportarea 

construcţiei la eventuale cutremure pe care le-a suportat aceasta şiidentificarea efectelor acestora asupra 
construcţiei.Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum suntcele produse 
de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau celerezultate din lipsa de întreţinere a 
construcţiei.

2.7 Rezultatele investigaţiilor efectuate de către expertul tehnic, de diferite tipuri, pentru 
determinarea rezistenţelormaterialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective
înprezent).

2.8 Stabilirea valorilor rezistenţelor pe baza cărora se fac verificările, pe bazanivelului de 
cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor (prin aplicarea factorilorde încredere, CF).

2.9 Date referitoare la evaluarea sistemului fundaţiilor şi a modului în care acestea îşi îndeplinesc 
rolul structural, identificarea naturii de fundare şi eventualele tasări diferenţiale, propunerea măsurilor de
intervenţie etc.;

2.10 Documentele actualizate privind releveul complet al clădirii, din care să reiasă dimensiunile 
interioare şi exterioare ale construcţiei şi ale tuturor elementelor de construcţie exterioară, suprafeţele 
(construită, desfăşurată, utilă), compoziţia tuturor elementelor de construcţie (material, grosime), planuri 
de nivel, secţiuni caracteristice etc.;

2.11 Informaţii culese la faţa locului (prin examinarea vizuală a construcţiei, a elementelor 
structurale/nestructurale, depistarea neconformităţilor/degradărilor/avariilor etc.);

2.12 Diverse încercări relevante pentru determinarea stării tehnice a construcţiei;
2.13 Precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei.în cazuri 

deosebite sau la solicitarea beneficiarului se pot avea în vedere şiobiective suplimentare faţă de cele 
obligatorii conform 2.1 din normativul P 100-3/2008.

2.14 Alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelorde calcul 
specifice acesteia.

2.15 Efectuarea procesului de evaluare, care cuprinde grupurile de operaţii indicate la8.1(3)din 
normativul P 100-3/2019. Completarea listei de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliuşi a 
listei privind starea de integritate a construcţiei. Calculul structural seismic şiverificările de siguranţă. 
Stabilirea indicatorilor R l, R2 şi R3.
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2.16 Sinteza evaluării şi formularea concluziilor. încadrarea construcţiei în clasa de riscseismicRsI,
RsII, RsIII sau RsIV.

2.17 Propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structuralsuficient de detaliat 
pentru acest scop, ţinând seama de criteriile date în 2.1, din P 100-3/2019.

varian ta  m a x im a lă ) asupra construcţiei în cauză şi fundamentarea lor prin calcul detaliat;
2.19 Planşe cu soluţiile constructive de intervenţie propuse;

Totodată, expertiza tehnică va avea conţinutul prevăzut şi de către Normativul P I00-3/2019 
actualizat şi trebuie să conţină obligatoriu, cel puţinurmătoarele documente:

- Sinteza raportului de expertiză tehnică;
- Breviar de calcul al structurii;
- Planşe cu soluţiile de intervenţii propuse.
3. Părţi scrise şi desenate
Părţile scrise şi desenate vor fi puse la dispoziţia beneficiarului în secţiuni separate după cum

urmează:
- după caz, studiu geotehnic verificat de către verificator tehnic atestat;
- expertiza tehnicăa construcţiei existente
- relevee ale construcţiei pentru fiecare nivel în parte şi planşe cu soluţiile şi detalii de intervenţie

propuse;
- după caz, alte studii, sondaje şi cercetări care sunt necesare în elaborarea expertizei tehnice.
4. Expertiza tehnică completă se întocmeşte în 3 exemplare -  semnate şi ştampilate pe fiecare 

pagină, din care 2 exemplare se prezintă beneficiarului, iar un exemplar va rămâne expertului tehnic şi 
totodată va fi prezentată şi în format electronic (document Word şi pdf).

Pentru elaborarea ofertei, beneficiarul va permite accesul în incinta imobilului pentru vizionare şi 
documentare.

2.18 Propuneri privind soluţiile de intervenţie (m in im d o u ă  so lu ţii d e ta lia te : varian ta  m in im a lă /

VERIFICAT

ÎNTOCMIT
OFIŢER SPECIALIST I
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