
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII \I 

12.D0< f'.: 

0.1. :&12 

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a 
HG nr. 395/2016 pentrn aprobal'ea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atdbuirea 
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sl a 
Raportului de atdbuire a contractului, înregistrat sub nr. 8553/01 .02.2022, s-a încheiat prezentul contract de 
servicii. 

l. Părţi contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, nr. 1, telefon 0241/616124, 
fax 0372/4l6807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie RO 51 TREZ 23F 845000 203003X, Trezoreria 
Municipiului Constanţa, reprezentată prin Director General Dumitrache Cosmin -Lalll'entiu � denumita 
in continuare achizitol', pe de o parte 
Şi 

FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE -REASIGURARE, cu sediul în Bucuresti, sh·. Mircea 
Vulcănescu, nr.80, sector !, număr de înregistra,·e la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/6831/2002, cod de înregistrare fiscală 14785760, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere 
Financiara în registrul brokerilor de asigurare sub nr.: RBK-151/04.10.2003, înscrisă în Registrul de 
Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP cu nr.33444, , reprezentată prin  
Director General, în calitate de p1·estator, pe de altă parte. 

Definltii 
2.1 - În prezentul contract mmătol'ii termeni vor fi interpretali astfel: 

a. co11tmct-prezentul contract şi toate anexele sale;
b. acl,lzitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contl'act;
c. p1·eJ11l co11tract11l11i - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate pl'in conh·act;
d.prod11se - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cupritlse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. sel'vicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice
alte asemenea obligaţii care revin fumizorului prin contract;
f. 01·igi11e - locul unde produsele au fost realizate,- fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un prndus nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz� prin scop sau prin utilitate, de 
comp011entele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea fumizorului; 
g. desti11aJ/eji11ală - locul unde fumizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. temie11ii comerciali de livrare vor fi interpretaji conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de
Comerţ (ClC);
i. for/a majoră - reprezintă o împrejurare de origine externii, cu caracter extraordinai·, absolut imprevizibilă
şi inevitabiJă, care se află în afara controlului oricărei pă1ţi, care nu se datorează gl'ţşelii sau vinei acestora,
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndepJinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau ol'Îce alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carnntine, embargo� enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din pă1ţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 3 65 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care pă,ti/e înţeleg să fi definească pentru con/raci)

3. Intel'prelal'e
3.1 � În prezentul contract. cu excepţ.ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este petmis de context.



3.2· -Tenneiiu'l "ii"sau ".zile!' sau orice re.ferite la:zile. reprezintă zile calendaris'tioe-,:i'aţă·nu s-e:speeîfici! în 
mo<j (lif<;rit. 

4. Obiectul şi ·preţul contractului
-4,'1 6.bicctul conn·act�lui consţa. fn Achizilia ser.iciilor; I.iOTUL nl'. ·4'- asigul'ar.i "CASCO"'peri.fru clădiri., 
4.:2' . P,:etul convenit, pentru iqdep)it:ti.re�- conlr&ctul]li, pl_atib/1 prestatorqlyi -de cah-e• achi�itm:, <;.ste. d.e
1.0,763,26 Jei·.(şeryloiiJţ fiind scuiiţe,de TV;A ·.c.onfqrm

.
Legil .ll'r, �27/'2Q,15;.şrt, 29';!; alitJ. (2), li.t.b) coriforl)l 

propunerii finaneJa·re anexa .Ja contract. 
4.3. Pentru sehdciile _prestafe;. pl�ţile -dato.rate d� aohiziţor pţ'estatorului sunt_ cele declarate.' in prbpµnerei( 
financ:iai:i;, �nexa. la cpnti:acţ, 
4A: Preji1i q(mtra.ctuiui r/it'nâne.ferm.�i \1U se accepta.ajustarea acestuia„pe toata durat\! detul�rih 
4:5. Prestatorul se obligă· să.emită şi să.predea autorităţii <io1\traotimfe polîJele de asiglirare'l'liain!e 'de data
.inţrării în v\goare a .acestora (o.li cel.puf\11.cu 3 zi.le înainte), po baz11 de proces ·verbal de pred_are-priilih:e; 
a.s.tfel. încât aohizito.rnl .S:â pqatil plăţi .pretul serviciilor căire presiator îp termen de maximum 5 (cinci) zile·de 
la data inr.egisll'lltii procesului verbal şi a deoontulul dll' pt-ime la sodiul achizltotultii: Decontul de JJriii1e,.se 
v.a •einifo căire· Autol·itarea: Navală Română; :după ·semnai'.ea )>rocesulai verbal de recilpjle .cailtitativli- şi 
calitat.iyă a seryiclilo_r. . . .. . _ . . 
4 •. 6, Cplţ\_ de pJ'inîă O$t_c .cxpr_iina(ă. Î!l. proc�nte; se. aplică la .s11ma./l,'!igura'tă·-şl rămâ,ite ferm·ă pe toată .durat1t.d.e
derul1trt 11 c<intractulltî!-'îll'vederea em'itetii de p.ollţe tle asigurai'e pentr-11·bunui'i(e .tloî'achizîţi0natc .. 

&. Calitifatelt pt'ill'lzlonată 
5.1 - Cantiţatea _prevlzjpnata. \le sei;yic!i ce mmea,Ji a f). fi)mizate e.ste: 
•· LOTl.!1 nr.4, asigurate "CASCO"·pentru dndfri = 31. buc. 
5·.2.- Pe pllrcm;s4l derulării aonlractulµi; lista:bunilrilot· asigurate se·.tioate·modificll la:' cererea achizitorului;
;fje prin. �lhrifoarea.dip listă. a. bµnm:ilor casate şau (jisp.Qp_ibiljzate cu cqndiţia să nu W 'fi înregistrat daune pe
obiettivµl respectiv, fi<lc prfo 1n.ioculrţa aj!dra _respec.tântl,aceeaŞ.i c9tă. ·pro_ţeptuală corespuuzătoa:re i'ietărei 
�alegorii de bunuri aiigurate. Modificare·a .listei .se va-. realiza pr-intN, 'i1otificare 'prealabilă;- în cazul 
elirriinlîrii/fetragej'ii gin ··1istă .a iJncir oilnµri,_ ie vor re'ttirn\l _j>.riini1� .ii� asigurare pioporl.ional pu peţloada 
riin,3/111. p•âţt!\ la sfârşituJ .. �nJ,\luj d� -aslg_urare,calcnlate pe zile cnlertdari�ttce·, .. 

6. D.uratll-COiltl'a�tii:hii
6J. Durata titezeritultii contiact. este 'de ll luni ele I� data s.einnijiîi corittaQfului de prestări -.seivic'ii 'de
a_mbele pihţ/. Se:vor emite .P�riadic poUţe d,.•&sîgµrare·în·(unciie .de daţa scadenţăa:,p.oliţţ,lgr �1\tţriqare„

i DocumenteJe:contrattuhii 
7..1 ,.Documentele cnritl'actului srnit! 
a) anunj�hie pqrlicipare s/mp�iflaqt,
'.b)qdiş/11/ 4t sm•9/n1;. inclusiv .c/qrjficările
c)oferta, respe�tiv prbplmerea 1ehn/că.şi"prop11he1:edjlnahcii'lră,' inelfisN
cld1'iflcă1'//e,dili.J?erloada de:e.vdlual'e
;:ţ) garanJia de 'bună execuţie;
e)coitiractele încheia(e.cii�ubcol'.lli'aoiqnJ/i, î11·.n1ăsura în_cqre'î11eo.1:,/ragiul de„qqh/zi/ie.publiciflqr;ord.u/
cadrwqtş-(eg(eme�tqt im me�anism.tfţ efea.ti,a,re. a-pl!:ftilo.r directţ.căti:e subqrm,ti:actm1ţi, daoiJepţe, qa,ri1/;

}J: dc91.'efu/.d.e qs'!Jciqre,. <J/Jdî esţe cqzu(;
g) 'acte.aditionale; drica-e.,te"cdzul;
1i)' dngqiamentul:ferm de-susjinei'e dih'Pdi'tea-unui lei1, dtică.este·caznl,.
iJ (flte· anexţ;

8, $t1mdai<de„ 
8.J..-Seiyioiile. pteafate în ·baza coJ1tractultit ·Vot tespecta standafrfoie 'Pl'ezentate .de ·iiă!re prestator în
pi'opunerea tehnică,şi în·Caieţutde'sarcini,

9. Obllgjţţiile. p,rîndpai,rnfo pţestator(lhţi
. 9,1--.Ptes.tatotul se·.obligll să-presteze. serviciile care fac: obiectul pteieiltul:-r!ontract in perloada/perioadefe:
cori:venite şi:!n.co11formifate .cu obligaţiile. asumate·.
'<J.'i.- "Piestâtorcil se obligă să preste.'?'.e siorviciile la stand'\J.'dele şl,lsau performdt1ţele •pi:e'(ăiute· ÎIJ. propunere,i 
tehnică şi.câietri.1.de �ar(.)ittlţ ancXe la contekct 



9 .. 3 - Prestatotul se· obligă să presteze. se1viciile ·în conformitate c,1 perioadele de prestare . a  .set'viciilol' 
stab.ili/e ·des9.9mun acord im achiziţorul, în con.fom1itate._cu .caietti! 4e ·sarchd. 
9.4 a Prestatorul se obligă·sii despăgubeas))ll achiiitorul i'mpofriya·orică1_w: 
i) teclamaţii şi-acţiuni injustiţie; ce fozultă din încălcarea unor dte_pturrd·e proprietate lnte'iectuală{btevete, 
nwne, mărcUni·eglstrate· etc:), legate <le. eohipanw1telţ, materjaJele, iris\alaţiJle sau uţilaj:ele folosit\, peti.tr.u 
fi OU !n lţgăţură:ou.şeryicliie-. p�estate, şi· 
'ii) ·daune-interese,. co�turi, t�xe şi che.ltuieJi ·de, oric.e·natui'ă, aferente, ţu ·ţxcepţia situafiei'în care·o.ăstfeJ -d.e 
încălcare rezultă di11 iespec.tarea-caietului·d<> sarcini întocmi� d� către achititor-. 

lli, ObJigaJiile prin.cipale,ale ach.izltoroului 
Hi.i -. .Ad1izîtoru] ,se,ob!igă·s� plăteasci�· preţul conilenit.fu· ptezeutul c.ontiact pe11ti11 serviciile prestate . . 
10.2- Achizitonil.sc oblig� să recepţjbrleze servidiJe- prestate îtt forinen\Jfoonve,rit. 

11: ,SancţiuJii pentru neîndep)Înirea cuipabjlil- a obligaţiilor 
l LI .- În · pazu! .în iiat'e Achizitorul, din vina• sa ·exclbM'(ă, nu. l�i onorează· obligajia ,de plată a. fa'ctur.H ·1n
'terinenul -prevăz�t la art.-8A,,. P.l'estato)'u_l .ru·e.dre1>ttJl de-a solicita 1_,lată dobân_zii' l�galqieriaJiz.at9aie, apllcatâ
la -valpatea plăţiî_neefe�tuaie, în cgµJ'.orniitate cu.-preyedeţ'il<, art. ş_ di.n.I,egea_7;!/).0.13 privind măşurlle p,ntru
combatţi,,a întlirzierîl în executarea obligaiii !Ol' de:. plată: a imo� sume de \)ani i'e",ultâlld djn .contracte: 
.ind1eJilt.e- .între• prnfesioriisfi ·ş_i futre. aceştia. şi auto�ităţi c.oi:J.ttactatitl>, ·dar · nu mai mult decat :valoarea
'ciint,·aotuhii.
1 I .2.- in câ;Jlul .îit ca•i\ Prestafoi·til -nti. lşi indcj,liJJeşte la teil)lei1 ob[Jgaţii_le �su111ate. pl'in contract sau le 
îndef?lineşte _neG9resp9nzăto,,, -a(unci A,utqritaţea c9ntraoţanjă are dreptul de a percepe dci.tiânda. legală 
.p.enalizafoare · p1·ey.ăzqtă la. art. 3 ·alin. 2 1 din O.,G. 1îr. 1 3/201 1 ·.P.rlyind dobânda legalii . remuneratorie: ş.i. 
penalizatoare: �entt·u obligaţii J;ăneşti;_ pi·ecum si _peilfiu teglen\eota1·ea utlot tnăsuti financlaf.fiscale .îir 

. . . . . i . 

<1011\eniul ·ba11cru·, cu ·moijific.ătile. şi ,corilpleţările i.tltedparo. Ddbl\rr<!a se apli9ţ la- v.aJoarea ser,;foH101: 
n�presttµe. pentru fie·car.e zi deJntllrziere, dar nu mai JŢiult.d_e valoarea.c,qnfractu]ui. . . . 
U .3. - Nerespectatea ob.ligatiilor·�wnaţe prln prezeriţul coritracţ·c!J>. c.ăt1·�·una·dit1tre păl'ţi, în tndd cplpab!l, 
dă dreptul părţii. lezate de .a 'cere rezilforea-confractului şi de. •'pretinde· plata de daune-lhtete.se, daca· ulterior 
notificaiil scrise: �dresata de. catre }?ţll'tea leza��- partea în cti[pâ nii. isi exe9ufa "irj ţnod c.Ql'espu1.1zator 
oblîgiit.iil� respe_cti.ve, în Jerme11 de �(i de ,zile de la. primirea. �citific�1iiL ln_ ca�ul fo care pm:tţa in ctiipa va 
indep)ini oJ;iligatijle. neîndeplinite sau îndeplinite. necorespun:taţor (n tţrlneJ)uf mehiionat·ma1 sus; rezil.ierna 
ilU va.mai cipera. 

U:_. ·C,ntfidcn!ia!it,ftea jnfo�111�ţiiloqi protecţlll' datelor: �li caracter personal. . . 
°I.�J - Păr!.ile,c0leţiew.lj. şi_preJu·crcază datele cu car;,�t�r p.ersqnal înscrls.e-:în pr.ezentul. ·cbnlmţf!n 
ccinformitate cu legislaţia în vigoare, în,modălltăţi ca1:e:asiguracorifiderl.tfalitâfea.si· securitatea··ădecvata.it
'apestor !l�te; în vederea asigtităcif pr.oferiţiei'îtnpotdva pţe!ucrării rleauto'dzate-sau\Jegiile _şi îm)loti-i:vit 
ple1:d,1·ii,:a _disti,ugerii sau a _deterior�ţ'ii_·accidenfol.�. 
12.2 - fu ţil'Ne'•ul d, _prelucra.(e� a <\alelor cu .catacter personal, P�tile apli9.a preve.d,rile Regulamehtul11l 
_(UE).2016/679 ai Pai·iamentului.European:si-al Consiliului din27 apri!fo.2016 privind protecţia persoanekîr 
fizice·to ceea ce'.prive�te prehicrarea ·ăatelo1· cu .caracter ·perso11al şi ptivin.d .l!bera:.circulatie a.ace'sto1',date şi 
de al\t�gare·a Directivei 95/46/CE{regulam:entul _gehe!'al privind protecţia··datel01) şi ale legislaţiei naţionale . . 
f2.3 - Datele cu c�racter _persbpal co.munîcate·în o.li.dr.ul iJrezentului contract, vpr fi. prelucraie îti. scopui 
.exewtarii·prţzenfu)ui contract. 
1 .i.4- 'Dateii, c11 caracter Jlersonalcqlectate şi pre1uctâte în-veder�a "1!e.cutllrli preze11tuluî-contrilcţsunf 
următoarele:· nilrt1e" pl'enume, .semflătufa, fimcţie, telefon; adtesa: de e"mall. 
12.5 - Pe :c�le de excepţie, părţile au dreptul să' de:zvălulets·ă divulg,;··anuniîte date-eh caractet ·persona), 'la
solicit;rrea unei autor,ităţii, fosti\(lţii pqb)ice saµ l�stanţ� judecitoi:ţf'iÎ, ori a, unui alt)e,ţ aliţori�at pot{ivit
leg(slll!lei; in v-irtutea u.nfl 9bligaţli legaJe ,&a\l a u.nei ,!te. condiţii-previizute de legis)aţie. · 

.12„6· -Jn situaţia în- care .este ne�_esaiă preluc.rarea. datelor per,,on.ale-îh,;,lte·&copuri.t\ecât c.ele menţionate 
imteric:1r, partea.<iitl'e 1·eâllze·az11-pNiluci'area va infornfa cealallăpa1te ş i  li, va solicita acoJ:dul scris cu.pdvite fa 
preluer��e• dateloJ' cµ catacter.:personal, '1n, conl'ormiiate tlit pr.ey.ed�l'ifo legislaţiei în-vîgo·are, · 
i2,.7 , Oi']care -parte,cqntract�!tţ� nu. ate <lrept.�1 -de a, utillza·inf91:m.aţiile şi docµmenţele obţinut\) �•µ la ţ(U'e: 
.arc a_cces în "P.edoada de denµru·e .. a contractLiÎl.\i, -in alt .. scop �e�t acela de: a,_şi 1ndeJilitii obligaţiile
cctntfactuale. · 
12,8 " Orlce persoană fizică oim\ acţionează 'sub ·autoritatea u�eia diiltt·e. părţi si are. acces la· datele-cu .cnfactet 
pet60118.l·oti.ţinute.ln bâza·p_rezerifoluf Conliaot afo.·obligâţia sA p.!iStreie c:onfld;tiţîalitatea .acestt,1•:datci şf•hU la 
prelucreµă _dqcî).t hi terci,'�• pruţilor,_în confiirI\]itate cu pi·evcâorile fogislaţiei în vigdare·, 

.3. 



12.9 • -.i�·'sitnaţia-'îi1 care plîţţile constată o încălcare: a securftăţji datelor cu cal'actet personal. (distruJiel'e,
pierdere, ·mq_difiqu:e,Aezvli.luirc,, sau.acilesare:acpîdentală, neautori�ată sau ilegală) comu.ni.caţ� Jn b.aza 
prezentului contract,_ -p·ărjile.: se-.vor. inl'ottua·reclproc,fo cel lllai"scu,itinţp_p_oslbll.în împi:e]urările.ciate,:şl, în 
orice ca±; în.cel ihuit'48 de ore de·la constatare:Notificarea va inenţioria detaliile incidentului de-securitate; 
fi pul de -daie care·au făcut nbiechil fo9idenl\l_lui -de sec.uriţaţe şi identitatea ;(îeciît:ei persoaiţe. afectl;tte {s�\J, 
dac!\ nu·este ·posibil, O\IUJărul aproxjmaţiv. de:µeţsoane viz�te.şi de. în_regisirl!ri d�·date cu c.aracţer pe.rsonal 
vizate). 
12. 1 0  - Dalele persona_le îilscl'ise în pi·ezentul cohtract sm:it păstrate pe întreaga perioada-de executare·a
_CQntractnlul' şi tilţe_!'Îor}nce/ătli.aceşil1ia, ln-confpt_mitate_ cu pr�vede1:ile leg(lle referitoare iii,-arhivarea 
documentelor. 
l.2, J l • Fie.�are parte -vă aoţiona o.a un·-operatoi• de d.atc inâependent-i,entru propria preiucfate a dat�1◊1·-în
Iegătură-cti prezentul contractul şl. nici li.na "dinti'e ţiăl'ji mi Vi• accepta vreo răspu1îdere·p-enlru o înc.�lcare <!e
elitre �ealaliă parte;_ a legislaţiei aP.li9_ablfo-privind.prqtţ_cţia.-daielpr ,u_caraofor personal.

Clauze spec!flee 

i:i, O'aranţia !le bun)!- �xecuţie_l\.ţ_onfractului 
i-'.U ...:. frestatorui şe- -obligă s� constituie garanţia dec .bunii. exeou\ie n conttaotulul. în termen d.e 5 zile. 
1uctăl6ilre:de la dat1\"-S'emnării contractului; în- cuantum de l·0%'din efa!<lilrea contractului fără TVA, valabila· 
pe ·o pedoada cu_ l 5 z_i_le mai inare ·aeoat p�i'ioada_ de. yiilabilit�t�- -�-conlractuluj. 
H.2 • Moilal)tal�a <le �.onst_itulre·a_g11nw.ţ.M. dec bună,executi� - confonn preyei:[edlor- art. 40 d_in ,nprm;:le
m,etodologice·aprqbate prfo ţIG nr; 3'9Ş/20.l ţj cu· modîtlcăriJe. şi coJnpl�tÎ!riJ'l. ulterioare. · gamniia.de b.unj\.
exec'u\ie se -poh�tiltiie:prin-·Virament bancar sau-_prinl1•ui1 instmme,nt"dţ garantai"<i "emis- l1î condiţiile legii d�:,;
sb.cietate bancară sau de o societate do . . asigurăti; cate de'vine ahexlî hi" corifract. De asemeJiea, . .  garanţia de
puliij ·execli!le·se ·poa_te ooirsii.t11f şl :prin r.eţinei-\ sµccesive .!li/1 siime_le dato1:jlte p_eiitnîfactud parj.iale.
J3 ;�· . .  Achizitorql arţ· drcpiur de_ � ernlte _,preţen\ii a:s_upţa. g�ranţlei· (/.<r:bµ".ă execuţie, qr-lp$.n_d p� p_arc11rsul
înde1,llinirii contractului de acb.izi\le pu,lllfoă, în limita·prejudi4lului creat, îil ·cazul în--care prestatorul im îşi
îndeplineşte din culpl). sa obligaţiile ·asu·rrtăte Jirin conttact„ Anterior enilterii• uriei. pretentiî �supni: garanţiei Ae
bună- .exec.uţie ·aclµzitorul .are: <ibligaţia d_e -a 110iiffoa pretenţia aiffet prestqtpmlui, cili: şi ,emitenuill!i 
.i1)strunwntu lui de .. gar')tltare, preţiiz&nd obligaţiile care nu au fost resµeciate, pyee\lm şi. m:odul <le caloµ) l!r
P.tej�diciUluf. :li:i .. si1uaţta'-exe,b�ţăl'iLgaraţ1\lei de bună,exeţu.ţie, J)"aiţial sau total, presfatoru(·are <i.olii;ati.a de a 
reîtîtregii, :gataljţia îil cauză raportat la restul rămas de executat·. · 
13.4, Acliizliorril şe'obligl\ să restituie garan\ill de bună execl)jie ccinstit1iltll:în baza ·conlr11ct;nJui de serv.foii; 
îll confornr_ttate cu p,:evederile. aţi: 4'.4 alin (2} �in·l\lormele meţo_dolog(ce.aprobatq prinJi.G . .  _nr. 395/�0.l.6„ 
13..5 • AchiziWu'l se obiigă: să,.elibere;,:e garJmţia _pentru parti<;,ipare. in -cel Iimlt 3:. zile lucrătQare de fa data, 
constituidi _garanţiei ile-.bună-execuţie. 

i4. R�ţept/e,.inspecfii" şi *•sţ� 
l-4. L Achiziton1l--s.au- i"epi'.ezentantul său ,are di'eptul -do a.verifica h10<1ul de prestare a :servlciil.or pentru· ii
staoilî- oonfoimitafea- lor" cffprevederile·din propunerea tehnică şi din Caietul de sarclhi.
}4,2. Lil:fiec!ir.e servkiu de ·asigurate se va•îhtoCm..i un P.roCeS-Ver}ja(· semnat âe ambele pfi.rţL· 
1 4.3,- În .situaţia în. care . la recepjie, serviciili.>, nu ·corespim\l. "ce"rihţelru· caii!!u[ui deisai:oinl :şi propuneI'il 
tţ.lmicq,rezeţttată., de prestatQr, _plata_ qor)lr'!v�_lorii fie1viciilor ce .fao db_l�qţul contracf;nluf .url)lează:a se 
efect�ţ.nul)rni"4qp/i !iv.rar� Jl)tegr.,ilă c_alîtativă şi, oantilativă" (! -servi_ciifor cgnţwctate,. nel:tin;I premise plăii 
parţial<!:·di!i partea adllizitorului·pentru cibligafii .îndeplinite .patţjal de c�tre prestatQt\ Evefitualele·-remediei:i 
se·vor :efecuia pe.clreltuiala prestatorului. 

15 .. 1'{!1/iificarea .CC/ntrn�ttil'1i, :cla,urţ_e de revlzu'fre 
l �- ! ,  Pe durata petl\lad,ei de. valabilitate a Co11traţtulul Părţile. au d,i·eptIJI de a c.Qn\lelJi modifiu;u:e.a şils�1,1
completarea clauzelor acestci11, rară organizarea unei noi'pt'o"ceduri de atribuire, -cu acor/iui Pătţi!oi•, fără a
afe0ta cataotei,u'l :geiieral al Cont1'actulul; în 1linltele dispozitilloq5i'evăzute de art. 221 -222 din I:egea nr.
98/20'1.6; c_Qrqti-91,ate·�u 'prevededle r<;f.erito11re la co.ntroJul ex. �'* al 1]lodific�rjtor coritt'aptµI\Ii. -
.l.5.2, ·• ·Jii[oq_ificări/e qontractµale, nu trebu[e şă·,afec.teze, _ţn-.uic( un ca� ş.i în nici un fţl, rezµitatul _pr_ocedurif
de atri!Juiro, prin anulare.a sau âuilinuarea avantajului- competitiv pe baza· ��rliia -Prestatorul a fost ăec!arat 
câstfgător în cadrul procedurii .d,i "atrib.uite. 
t5'.3· � P�1tea Clll'ţ> pro]>une_ njpd_lllcatea Contraţ,tu!ui . are cibfigatia de ·a· transmite ceNilalte Părji propunete�
�(:: modifi90.t''e . a  COTI.tracfuhii cu 1·espectarea • clauZel01' prevăzute la art.:22 ComunioăP.1,. ou ccI: puţin S zne· 
lucrătoa\'e .fua"into .de qilta la c�1'e se con�j<leră -Olt modificare� -ar ii;e6ui. şă prodiJcă .cfecte. Modifi',:a�ca �a. . . . . 
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produce. efecte doar dacii; părţile au :cenve,rit .asupra -acestui ,aspect, Accepta/ea modificării poate rezulta şi 
din. fapjµi executării ac�stţia dţ cătr.e.amqe_le-p�rţ_i, 
!"SA - Revii.uÎt'da ·prezentllhtl Contra.ct se ·realizează oa· urmare -a evaluării acJiv.trnţilor, -l'ezultate)or şi 
performanţelor Piestatoi·ului în cadrul Cotilractolui: Modificarea Gontrnctt11ui priri re\iizuii'e inte\'yine cu 
sco.pul.1!,tingerli oblecmlul Contra.cţului, oare coJisiă fq Sţrv'icî.i.hi .pe care l'ţestatorul se <1!>ligi;i să \e .JJ.restez, 
îµ coufi.nmitaţe _ cu prevededle. cjin prezen\Q! Cqnlr�c.t, 9q· dispo:;:iţlilor legale ·şi cent'<inn ceri11ţ<llo1· din 
Caietul de Sarcini. 
15.5 - Clauz�Ie,de modificare �l�-colitractului se pot ,:efori, iliră ir·se·,Hniiţţ fa: 
(i)' Va1faf1i a)e a,tivliiiţilq1· dh1 c_o11triicJ.1)eceşare'ţn,�c(lpul îndeptinir.fi (lbi�ctului':c011tracttJ,iu i (<liforenţcle 
ljina·e.cantităţi fo e�timate Iniţiă! O.ll qonh'acţ) si ce.le real.prestate; fiirămodificarea:caiett!Îlii de„sarcfoi), 
.(ii) _îh cazul aplicărif:prevedo't'ilor teferitoaie la iie.cesitateă extinderi\ duratei .de presfiiti'servicit 
(iii)._ Îil cazul înloctiirii. Prestatorului cu l\ll s,ibMntraoţaµt/P.r.<ista\or. sim, respectiv, cu, o asociere dii) care 
face· parie-unul s.au _mai:l)lulţi dJntr� �uliwntractanţii/prestatorj i>restator,uhji, 

16, Sribcontractan!i/tel-\i 
_1.6. 1. - l'.ţestaţo.nil are oblig'.'-!ia, în car,ui în care.subcontraote;iza patti' (lin. cm1ţ1·.aet, de-.a :fi1ch.da cont.racle cµ
su)'.)c,inţracianţij desemnaţi, ia acţleaşi condiţij .in ·cşre .ei itsemnat conţrnctul cu.,tclilii\orui. 
i-6.2 - (f) ' Pi•estatllrul .al'e <ibligatia de···a prezenta la incheierea c.onti'ac.tului; toiite co:litrâ<itele ·1ncheiate cu
subcuntractahţii ·desentnaµ. · 
(2) qsta subcontiăctanţilor;. cii datele· de recl)!)ţiilşter.e-ale:.ace�to�a,. :cât -şJ corif;t"�clele îticheia\e ,cu. aceştia. sţ,.
constituie !n 4nexi, la contraqt. .. . 
) 6.3 a (lf Pres'tatorul_ este pe deplin riişpunzăto,· faţă de:aehiziton!e,1nodul în o·ate•îndeplinţşţe oontraotul..
(2) -Sul:icofitraotantul' este pe depiin'.ră's

.
punzător foţii-. de prestator de inoduL în care 'îşl'î ndepliiiejfo'partea sa

diti-cdl\tt"act-.
. . 

(:î) Pi·est"'tor-ul are. drep.ţul de a pret,inqe -�aune-ihtet'ese .-subcoritractşnjilor ·dac,ii' aceştia nu .işi:' fu.4enlin.esc,
11artlla _lov din pontract.
l/i.4 - Îillocuirealin)p!ica1'ea stibMntraotanţilo1• :de cătte,ptestatoHn perioada cfo itnp.lementafe a conttactultii'. 
peate iriterveiii !1rnrmătoa1·ele situaţii: 

· · 
.l.) înlocuirea subcontractanţilo.r nomina;Iiza\i în ofertli şi /1,le·,oliro.r .a�tivităţi .au fQsţ fndi9ate în •Qfe.ttă ca 

t,ind rqalizaţe· de �ubconlrJ1pl,µ)ii; 
. 

·2) i!ecJa,are·a · ui!Qr. no.î subcontractanţi illterim' seiii11ărir' contractului de achizilie ţmb)ică- în :condiţiile în
care serviciile .ce urmează a fi subcotitractate au- fost prevăzute · în ofertă flit·/( a se inaica iniţial op!iitnea: 
subcontractăl'il acestora, 
3) rel)uniarea/keÎragerea. &µhoonţrac\auţiloi: din co.ntt;actt.tLd.e -aeithdjie pubj_iQ�.

Ît) c.aztil în care· un cot)h'act de suhcorttractat'e este deJttinjllt. unilatetalil'ezliiat de elltre una din .Piil'.ţi,,
prestatorul are obligaţia de a 'prelua · parteâ/păqile din ·contract afe1'ente activităţii subcoiltrilctate (sau de 'a 
Qiloeui aceşt subcontracf�nf cu unr\oii•su6coritra9tarit •. 
1 6,� , �oii sQbco11tq1cia1Jti au obligajia. \le a pr.e,;enta. o declaraţi_e p� :prnpr)a:-rli$pund�re prÎIJ .care \şj asu.mă,. 
tespectarea prevedei;ilor · caietului qe sarcini şi· a propunerii tehnice .depuse de,.,către prestator la tifertă, 
-aferentli activităţii' supuse subconlracti!l'ii. 
16.6 --Contt·actele,m'enfiotiâte la clauza 1'5:2 şi -declar*ţille mei1fi0Iiate. lâ clauza·1s.s vl:Jr fi .prezentate cu· ceJ 
pilţih 1 �·iîle.înaintifde nlom'?ritul îp.ceperîi e:kec.Ută}-jl pre�tăl'ii seivi.cîH9r. d.b-·�âirţ noli suPco;itt�Ctănţi. 
1'6, 7 - în .caz\tl în. car� :îh .c.on.fr�ct.uJ de. �uboonţract.ru:e :S\lboontraotantii'îsi .expritnît.optiunea de a l'i platiţl 
direct de caţ1·e achizitor;se P.O•l� efectua piat, a�ire.ot oafre·-aţest-îa. Achizitoru!. efeoiueaza plati:ie·d(recte catre: 
subcontractantii agreitti doar atunci .cana prestatia acestora este con'ftrmata prin documente. agreate de toate• 
cele 3 parfl, .respectiv achizitor, .prestat,,r si slilitdnli'actăJ1t.'sau de achizitor -si subcoh\ractartfattinci 'cand, in 
mod nejµsţiţ1qat, prestatorul blopheAza cpnfi.timfi'ea executai'li ob\igatii_loi· asunfate de./11\lic.ontrac\�t. 
I (i.8 - ln -�a.zul .ÎÎl care·,coiit.rqctmtiul este: 1n. imppsibilftaţea derularii' p,rrtii ·iJe conlt'�qţ pemru 'caie·-a ·pţimit 
şu_stin,ereit,unui 'iert pe.baza.unui angajament fe/111 acesta. ya·fi.subsi)tuit de·.te.rtul sustinator-pehtru part�a .dîrl 
contract ce.face obiectul respectivului• angajament,· 
l·(l.9 - Pi'estatorµl se l\llgajeaz.ă• că prin actul: încheiat cu-'teiţul ·sus.tihator· îşi asuma ohl i&a!ia de a garan.tlJ
p;iaferializl\t'ea ,asp.ecte)qr qe fa9 e�ieotul respe�tivuli1i·angajamepţ potrivit„dispozi!Ulor art, so· 11lhi- (l) di.n
N.ormele lJ!.etMolQgice d.o aplicarţ_'a pţeyţdedlqr tefei:itaare la atri!>ui.re.a coptractµÎµi (ie, -aţhizlţi� p11b.li.c�
i'acor.dului- •cad1·u.diil Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, ·apl'obate prin H.G. nr. 395/20'!6. Pi•estatorul
cedeaza catre· autoritatea -confractanta cu titlu de·,garantie,. toate drepturile sale de ·-a urmări orice pretentie la 
daune pe cart ·ar·p11tea să_.o âiţ,� tm)lolr,ivf fert.uliit sustili_'litor _pentru nei'<ispebt!!rea oblj!îaliilqt' asm;rate' pl'in
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angajainehtul fo!'m încheiat- intre acestiă. în acest sens; inqloate· realiza o. c.esfoae· a dr�pturHo.r prestatt>ruiui 
către achizifor, cu titlu de gal'anjie. · · 

17. Înceta,eil contructului
l 7; J .. " Pi'eze1Jtl!l .b·orttra,ţ'înoetează'!11 un11ăfoarele situaţii :
a) pri1ţ :el\ecutm•ea, do. către ambele -părţi � t,:,tuxor <ibligaţiUor ce .le 1:e�)n .c9nform .Preze11fuluJ CQntract şi
legi_slaţiei ·aplicabile;-
b) .prit1 ,!cordul părţilor'clli1semiiat îh-�c�i�;.
c) :p1·in -.reziliere,, în .cazql îl). eare_ una din -păţţi' nµ 1.şi el\ecută sau ei>ecută .necorespunt!!tor cilJ[jgaiHie
copt,'I\PU!\llţ.
172 " fo situaţia rezilierii, ·'totale/parţiale din cauza neeliecutării/exec.utării ,,arţîtlle. ·de· către Pfestator a
obligaµllor' ·corittactual�, acesta Vlf. datorii adiiziforiilui dâune-interese eu titlu de clauză pelială·' în cuantum
egal ou.:valoarea.o6ligaţiilor.oontractua)e:.neexeoutate.
17.t - R:ezilterea prezeritului:contt:o�t nu -va ave)l niciun- efect. asupra obligaţiilor deja scadente intre: pârţlle·•. 
Co"nfraC:ta:ilfe�, 
IJ  .4 .- Achizit0tul ·îşi i'ezetvă dreptu·! de a. denuhţa uni llltetal conttactul ·de prestare, in oei mult· 1 5  zile de· la 
,apariţia IJJlO{ eircun\st;uiţe car.e nu au puturft pfov��µte la d.ala înp]ţeiierif conttactului, .s.ub-.co)ldiţia notificării 
l>rest,atorului cu cci ·pu\fn.l zildnaihte de m�ll!eniul 4enuntarii'.. . 
1 '7 .5- - Făi'ă. a· aduc". atingere !,lispoz�îilor :dre"pl\llu_i -cllmun p�ivin;tj încţfl!,:ea conttacfului· saµ drpptQ!ui 
acliizitdr.uiui d� a. solidta constatarna nulităţii absolute ,aces'fuia în conformitate ·cu dispoziţiile ·dreptului 
comlin; acliizitotul .â1:e- dreptul de a denunţa unilateţlll -c.onlt'actul ·in perioada de yălsibilitafo a. aceshila Îll una 
dintre. _q1mil:toarele·sftuaţii: 

. 

. a) P!'estato1'ui se. află, 'la ·.momentul atri�uirii: co11tractuli.\f, . în una. ăinll'e sHm1ţiile cal'e ar fi di,te.tminat 
excluderea.sa din proc·edurade attibuii'e potrhdt Jegislatiei acliizitli101··; · 
b) contrnctul nu lir fi _trebui( să fie atribuit Pceitaforiiluj' .având îµ y�i\ere o înciµcare gravă a o'.bligaţiilor câr!)..
rezuită. dh Jegis,laţi'a <;uropean� l'.eievanlă şi ca!'e .a foş.t 9qnstai�til: pdntr-o decizie a Curţii: de Justiţie .a 

U11iunii Eurnpene; 
c)'îii c11ZUl riiodificiil'ii contractrilui în alte .condi_ţii ·decât cele _prevăzute·de'priwededleJegale în vigoare„ 
11::6 - Aohf�itoi'ul .poate .pfoceda. la iezffierea: unilaterală ·a - contnjOţuhţi} ·fară efeCţu�ea vrsiµnei âlte
formaJităji ·şi fili'ă :h1terven\ia, instanţei de Judecată, f11 si!Qaţia în cwe· Pr.estatonil stibco11iraciea;ză sal)
ţes\onează qu încălcarel(·pre:ve4eiîlor legisl&ti�i în vlgqare, drepturîre·şi_ob]igaţiile .sale,. 
1 7.1 • - Prevededle prezentului Contt'act- î1i materfa . tezilierii.. Contractului se complete·ază ·cu„Jitevodei'ile .în 
ihatetie ale Codulilî Civil fn vigoare. 

is: Cesiunea 
rn. J.. Este petmisa doar cesiuneir creantel<ir nascute .ci'fo acest coli'tfact,: obligatii!e. ·nascute rafuatrand Jn 
s1lrcina_pli11ilcir ccinll'aclante, asfel cum au fost stipulate ·srasumâte: inifial. 

19. FJ!r.!a majo,rli,
i9„I - ·Forja. majora e.ste·oonsta1ată de o:ăutor,itate competentă„
HI.2 • For.ţa niajOJ,ă exonerează· paiţile optjtractarite de îndeplinirea ob\igaţill<\i' asumate. prin ·prezentul

. eontra:cţ, ·pe toată pe1foilda 'ln:cal'e aceasta aotionează. · · 
19.3 - ÎqdepHuirea contractutµj va fi s,usp_ei)dată_ î nperfo_ada de .abţiurni' a foi'\ei majot�; dâdără a prejud icia
4.repturil� ce H. şe..cuv:enelll! păi!ilor până la apariµ� acesteia. 
(9:4 - P.artea: c9nfr�t<JI1tă care iilWcă foi:ia. maj9ră are obligaţia de a notîfica:ceieilalte· părţi,. imediaţ -şi în 
,nod ,ept11plet, pi.oduci,rea ace$teîa şi- să 'Ja: ori.ce măsul'Î cal'e î.t stau la dispoziţie în· ve;lei'ea limitării 
consecinţelot. 
I'';).'5.- Partea coi;iµ:â,cti\ntjl ca!'e inll?Că forja majoră ,ate- ebligaţia de-a-n9ftfica celei:Jalţe păi;li iliceforea 9al]Zei 
acesteia.în maximu111 1$:zile; de ta "!n.cetare; 
(9:6- D.ac.ă·forţă majoră ·acţionează sau :se estimează ca ·Vî\- llc!iona. o p.erfo"'dă mai-,mar.<l :de 3.0 zife, fiecate'. 
parte va avea tli'e_ptul să· notifice celeilalte părţi ,încetarea-de drept -a prezentului contract; fără ca ,yreuna 'din. 
p'ărti si[ poată pretindă celeilalte damie-int�iese-. 

20'..f;oln!iona:na i!tigiiJor 
20. r • .  Acliizltorul' şi prestatorul vor de_pune ·toate .eforturile •_pentrn. a rez<llva P,e. eafe. amialiliă, _prin tratative· 
directe, orice · ileînţele'gere. ·sau dispută care· se ,poate · ivi: între ei:în· oadwl sau în :li,gătură cu îndeplinirea
cO.ntractu1ui, · 
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20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenjă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România. 

21. Limba care guvernează contrnctul 
21. I - Limba care guvemează contractul este limba română.

22. Comunicări 

22.J - (1) Orice comunicare între păr\i, refedtoare la îndeplinirea prezentului contract, ti·ebuie să fie
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul pt·imit·ii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmăt'ÎÎ în 
scris a primirii cornm1icării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.J - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, /!1QÎ, '/JJJ.1,-. .. , prezentul contract de servicii in doua exemplare
originale, câte unul pentm fiecare parte, 

PRESTATOR, 
FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE

REASIGURARE SRL 
Dl!lECTOR GENERAL,
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Nr. O�i�.ly Asigi.1J'ilf 1toc11Uu1rt An ·Vnroim: invenlar SuP,r11rilt11 -.l\flltcr1nllil i:omtrncfiv. 111 Coto de r.rimndc.· 
trl, <;�nşlru�tte (mp) tlJ!,dl�llor prlmti n�!p;ur{lto 

LEI 
I CONSTANTA ·1nc1tirn..Porl 1970 

,(Îlădiri:Sedlu l;',Cntral ANR. 
7,4�0,69 ţ:�d�.��IOl)•.armat➔:zJrlwfo. lli050%" 3,746-.�'/ ANR W7.o 

J)..38J.f)2;2l 
cirnmtda ţ)yP 

.:z MAMAIA, .Mium1fa 

-c.Jndirc Şediu �pţtaniq . CZ-C9nsla,n!o. ,2005 slrn<:!um:bcton +ziifarie �,050% 1�7;8,t 
52s,ooruoo . târnlrild.t 

-Spatii c.i"Urn 2.00.!i slnÎcl1;1t1di�IQn -t·zfd!l{Îe 0;4l!i0% 141,8,f .528.0Q0 00 786,60 carnmido 
structura mttalica-¾ panouri -1Jni1p,al''nmbarcatillll( .2,005 

•7J.4oo:oo sand\�l'cli · 
0,050_% ,,.,, 

.'fum.vlzlonnîe 200S i'4:-i.7oo.Oo 
sht1ctor!l wet11lk1t tpanomi 0,0503/� .i0,24 sandwicll 

-Miiloa'.ci fix() Cl1.ri1tnnid Mnm11in. 2005 .S(i:.477.00 0050% H'Si 
3 MANGAUA MallnaJla (pl!!,c{prefilbrifatii din bet9n_ 

-.Ci�dira Seai1rCliolitmiC CZ t'Onstitnla. llJ90 260.0S!J,00 0050% )2'8
.
3 

94;51' 

,MUtoa'eţ fÎ'xţ;Ctipl\ilblff'.1ahg_otta !99.0 
ilt,9Es,s9 

o,Osoo/,, 59,3G 

4 CONSTA ,.: st�ucJl,lllitl!n bcllJtt iiim�hi -f'.JîJdfre Cdoit:rnin Midia 'Midl�· 20i1 .'iSt.300,00 212:,0b -00�0% 1"54"1(! 
-Mii fixe. C4nl!anla "Mîdia OZ-Constnntâ :!OH .31Ml97,00 "Ziaar!e.BCA. flO!iO¼ 87.;i6 

· .5 ri'R. "MĂGURELE lrMlfUUrele 1966 105'.t\00.00 
cadic \iCfQIJ..\lf!TI!lhidarie 

- Cllidfre �dit.fC!i�itănlc ·QZGi�rţ1ly. 
'193,!i2 

c-anunfi.l'a 
�,05"0% l9j51 

. CĂLĂRASI 'Cl!llfrasl .-2004 11s:ooo.oo S7·60 placi prvfalmCIIIC dfn bctOll u,050¾ 33104 � Claăke·sidlll cai1U1m!C CZ"G!ur<>Jl( """" 

7CHfCIU Chîcih.i '!00S 18,700 00 35,90 sfnfcturit mC161icnJpiutUmi 
o,o.s9of\ 5";"24 �· Oficfu·Clioiun'fo,contalne( .ezoiufotu ,ilfli'IMch .. 

8 OLTENITA: OltenJia, 1922 ·%.600·00 cararnfda1 fundai ie 

� Oficiu C!.Pltitniq- CZO!iJî!llu 6�,�3 _pinlii1J1laifscv,1.emn,tnye_lil?nre 0,0S.0% l.i,05 
t{g\6 

9 CORABrA .eorabli\. 1902 103.100 00 Cliramlda: fuhdBII� 

•Qfl#l\ C')IP.ltilnl� CZCiiur1,'lu- 144,63 piâlra,J)Jmu.cu J�)m1:litoiro O,Os'o% ·28,8'1 
tfiJ� 

'I(I ZlMNlCE'A.. Zimnicea: 2012 :,.1.200.-00 
sttbc_ti(îa m�i111lcp·+v(ll'l�Url 

Oficiu diiCÎfp!tl\1(c-corild!neri :cz C:ÎlurŞlu so.op -�d\,'fcl1 O,(tSll¾ ·fJ,14

U BlICHt-1i Bcchi:t 200s 200s: 105.450,00 struciura melalic{l.,i.prumnrî 
-dflţ!',l.f-.11pj!!in.J�"4 CQnla!n"c� C-Z-Drobela- ·2012.;2014 

t0,90· sanflwfclt i),-0Soo/,, i'!,\53 

J1 GALA:eAT C11lafut ,'2012:2020 139.818,00 
Ofl"clut de fi'fn!Uinfo VTMCS: CZDrobcta 30:oci BlruitoI11-•meu1lic11+pll!lourl ·o;os·o'Y., '.1911:i 2.1;10rlifilp•�-�j:)l01rormă .rn�t�.Ucă, ,audwli:11 
~·11irt1 sUstiilern contninera· 

l3 TJMJSOARA TimişolÎril 1930 234.600 00 
Clfîdfrc sediu Oflc'h1 Cilpilft.nie CZDrobţ:!B. 114.oo Souciura caramida o,oso¾ CiS,69 
onartom.enl:J-1,1 mr> 

14 GllJ.RGUf Oium!u '2010 ·.u21.ooo.oo
53:l,{!� 

s,t\lcl,Ull\ �Jri Peloq. 0,0�0'.ffi. 59.-'i:S"li -·G!Wfre s«l!u·"Cănilăhie CZGJ-·-lu IUITint-FBc�· 

15 CERNAVODĂ Cemavodil Jţlg5 îi.856.200',00 
· stmcl111a,dîu-bc1ou·armat·si 

Cl!1�-c, �edlu Cll�!tă11ie'.(:�nievod� C�.ţo>;isliml!l 113,90. z.idmio" BCA, o,osp� •�91!.!;74 

lli hRĂILA Brlliln 2007 1.1-13:200:00 cadre hi:ton-annal,.zldnrl11 
-: C�lllite Sediu Cp,pilruiic'Pi!on CJ;:·Q11Mi. 

524,0ll oramid11.<,\IP, flll11di din fliOS0% 3:Wtlb 
VTMIS Alucob'ond 

1.7 GĂLA'l'l Oăllltl, :2010 ,3,'159,IOO'00 

.;cr�dli:e·scdiu (,:npl!l1.ttlo Cz<ro111t1 
I.ÎJl;(}Q c&11re+�(�11rl.e a.ţA+Peţt!I! .�,OS.O% %8,55 ţoli1fo• ţÎ lltl\'llat\ 

18 MĂCIN Mi!.oln 2010 ·60;,lOO,OO 

.-Oficiu utl C�plt!ln!C-i!ontafom. bZG11loll 
SQ,00 

;\ Mc=:l.'Qn1alh�r .. cu:wµg111n} 
nieJnlif<!-:�pan?uii Snndwicli pu 

plaJfonna Ji�hi!lon 
,o;osQ� l.6ţŞ6 



19 llETES'ff Fetesli 2010 

--Oficiu de c11.p/t11.nle-concainerc CZGalati 

20 DR,TR, SEVERIN 
-Cindlre Cănită11ie 

Dr,Tr.Sevcrin 
CZDrobeta 

1998/2005 

li TULCEA 
• Chidire sediu căoilănle 

2Z TUI.CEA 

-Sediu lnsnectorat telmic 
23 SULINA 

� Clădire sediu cănftrutie 
24 MOLDOVA VECHE 

-Oflcîu Ci1nimnle-4conlainer 
25 CONSTANTA 

-Clădire Clipitllnie Conslllll(ll Sud 
-�-lijlo11ce fi:,:e Cllpilanîe Conslanjn 
s,d 

26 MAHMUDIA 
Cli1dire'Ci11!tM!a M11hm11dia 

27 BICAZ 

Clil.dire sediu -Of.Cpt.Bkaz 

2!1 HARSOVA 

Clddire sedfn -Cnt.Harsova 
29 m,:,J 

Clfidiro sediu ,Of.Cpt.De} clmlire 
ktttu 

30 MIHAI VITEAZU NR.40 
CONSTANTA-CZCONSTANTA 

31 BLD.MĂRĂŞEŞTJ, NR.26sediu 
Bucureşt!+CZ_GIUROJU .. ·<·"·/, 

1'ulcca 
CZ Tulcea 

Tulcea 
CZ Tulcea 

Sulina 
CZTukea 

Mold1wa '1/�chc 
CZDrobeta 

Agigea 

CZ Conslanla 

Mal1mmlî11 
CZTukea 

BICAZ 

CZGalati 

HARSOVA 

CZGal&tl 
Oei 

CZ Drobeta 

CONSTANTA 

nucureş!i 
CZOiurglu 

2010 

2010 

2010 

2011 

2009 

2009 

2009 

2011 

2017 

2002 

1991 

1999 

2002 

40,100,00 
2 buc=contalner cu strnctura 

30,00 mctalica¼panouri samlwkh po 0,050% 11,23 
pfotfomm <le be!on 

2.tSl.70000 1.190,00 structura bc!on+t.idarfo BCA 0,050%, 602,43 
I.157.700.00 .372,00 cadre ·I zi darie BCA 0,050% 3;!4,16 

166.100 00 48,00 cadre 41.ldarfo caramlda 0,050% 46,51 
705.300,00 318,25 cndrc tz!dnrîe BCA 0,050% 197,48 
209A00.00 60,00 slrncturn mctnlkafpanouri 0,050% 58,63 sandwkh 

1.268.700,00 313.00 struclura diu beton an11at si 0,050% 355,24 zldnileBCA 
300,000,00 U,050% 84,00 
306,.'i00,00 2,17,00 cadre fzidarie BCA 0,1)50% 85,82 
400.700,00 

169,00 cudre beton armat+zld3T!c 
caramlda OVP 0,(150% 112,20 

78,400,00 169,00 cadre +1.id(m.i co.mmid11 0,050% 21,95 

95.269,00 
60,00 fundatie beton, stmcturn lemn 0,050% 26,96 

92,84 �!illpi si centuri bef(,m armol, 0,050% 13,93 
49.734,30 zid11rfo ponnn!a 

52ll,OO slructurn din belon annat 0,0Ş0¾ 242,54 
866,200,00 +blocuri ceramice 

JH.440.012.Jl i0.763,26 
PRESTATOR, 

FAST BROI.:Ens- BROKEn m� ASlGl!nAnE- REASIGURARE sru. 

DIRECTOR GENERAL, 




