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ACORD - CADRU DE LUCRĂRI 
PENTRU REALIZARE LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE A 

INSTALATIILOR DE RACORDARE A GAZELOR NATURALE 
NR.  ……….   DIN …………………… 

 
 
     CAP. I. Părţile contractante 
   
A. Operatorul de distribuţie şi de sistem a gazelor naturale (OSD asa cum este mentionat la 
art. 3 alin. 1 lit. i din Regulamentul la Ordinul ANRE 7/2022) DISTRIGAZ VEST S.A., cu 
sediul social în Oradea, str. Anghel I. Saligny, nr.8, Județ Bihor, cod poștal 410085, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/996/2001, cod unic de înregistrare RO 
14370054, cod IBAN aferent contului curent RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX, deschis la 
Banca Transilvania - Agenția Oradea, titular al Licentei de operare a sistemului de distributie 
a gazelor naturale nr. 1857  emisa la data de 10.10.2013, deţinător al unui drept de 
folosinţă/operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor naturale ce fac obiectul 
Contractului, reprezentat legal prin Lazăr Mircea - Florin in calitate de  Director General 
  şi 
   
 B. Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea  si executia sistemelor de 
distribuţie al gazelor naturale (OE  adica OEP respectiv OEE asa cum este mentionat la art. 
3 alin. 1 lit. h si g din Regulamentul la Ordinul ANRE 7/2022) ……………………….., tip 
autorizaţie PDSB valabilă de la data de ………………..până la data de……………….,  si tip 
autorizaţie EDSB valabilă de la data de ……………………….până la data 
de………………..,cu sediul în………………., str………………… nr…., telefon ……………….., 
e-mail…………………….com, număr de înmatriculare…………………., cod 
fiscal…………………, cont bancar  ……………………………, deschis la 
Banca………………………,  reprezentat legal prin …………………., având calitatea 
de………………….. 
 
  CAP. II.  Obiectul contractului şi tariful aferent 
 
II.1. Scopul Acordului-Cadru 
II.1.1 Scopul Acordului-Cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor 
guverna contractele subsecvente care au ca obiect lucrarile de proiectare si executie a  
instalatiilor de racordare a  gaze naturale, în municipiul Oradea, ce urmeaza a fi atribuite pe 
durata derularii prezentului Acord-Cadru. 
 
  ART. 1 

(1) Activităţile lucrarilor de proiectare si executie a instalatiilor de racordare gaze 
naturale, în zona de concesiune a OSD: 
a) obţinerea acordului administratorului drumului, a  certificatului de urbanism, a avizelor şi 
a autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei/autorizaţiilor de 
construire a lucrărilor necesare racordării, în numele OSD. Titularul autorizatiei de construire 
va fi OSD; 
b) întocmirea şi depunerea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent 
lucrărilor necesare; 
c) execuţia lucrărilor de racordare la SD (sistemul de distribuţie a gazelor naturale, existent 
sau nou-proiectat). 
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(2) Obiectul contractului îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1), după 
caz. 
 
 

ART. 2  
(1) Pretul contractului pentru serviciile si lucrările care fac obiectul contractului ce are ca 

obiect PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII DE RACORDARE GAZE NATURALE este 
in valoare totala maximal de ............................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de 
…………………… lei.  

(2) Decontarea lucrarilor se va face conform preturilor unitare prevazute in Anexa nr. 1 a 
formularului de oferta, tinandu-se cont de sectiunea CAP. VII.  Termene şi modalităţi de 
plată, in urma comenzilor emise de catre OSD. 

(3) Preturile se pot actualiza anual in functie de rata inflatiei al carei efect se reflecta în 
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul Acordului-cadru si 
doar pentru restul ramas de prestat/executat, conform cap. XIV clauze de revizuire. 
 
CAP. III. Contracte subsecvente 

ART. 3 OSD va transmite catre OE comanda pentru incheierea contractelor 
subsecvente. Comanda va fi insotita de urmatoarele documente: 

comanda 
 

 
ART. 4 OE realizeaza lucrari in cadrul contractelor subsecvente pe baza comenzilor 

de executie emise de OSD. Durata de executie se va stabili petru fiecare lucrare in parte in 
cadrul comenzii de executie. 

ART. 5 Modalitati atribuire contracte subsecvente 
(1) OE se obliga ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu OSD sa execute lucrarile 
care face obiectul acordului cadru. 
(2) In cazul in care OSD transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, 
OEul clasat pe primul loc se obliga sa restituie contractul semnat in termen de maxim 5 zile 
de la primirea acestuia. 
(3) In situatia in care OE nu poate raspunde solicitarii entitatii contractante de incheiere a 
unui contract subsecvent va transmite o notificare in acest sens in termenul de 5 zile de la 
primirea solicitarii 
(4) In vederea incheierii contractului subsecvent OSD se va adresa OE clasat pe locul 2 in 
cadrul prezentei proceduri. 
(5) In situatia in care din proprie culpa OE clasat pe primul loc nu poate raspunde solicitarii 
de incheiere a contractului subsecvent, acesta va fi obligat la plata de daune interese egale 
cu 50% din valoarea contractului subsecvent ce nu poate fi executat. 
 
CAP. IV. Durata contractului 
  ART. 6 

(1) Contractul îşi produce efectele la data convenită de părţi sau în cazul în care nu 
există prevăzută o dată, la data semnării de către ultima parte. 
  (2) Contractul se încheie pe o durată de 24 luni, corespunzătoare realizării lucrărilor 
care fac obiectul contractului. 
  ART. 7 Durata prevăzută la art. 6 alin. (2) este în concordanţă cu oferta depusa de catre OE 

  ART. 8 Durata prevăzută la art. 6 alin. (2) nu  poate fi prelungită. 
   
CAP. V. Termeni şi abrevieri 
  ART. 9 (1) În sensul contractului se definesc următorii termeni şi următoarele abrevieri 
după cum urmează: 
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a) ATR - avizul tehnic de racordare; 
b) AT – aviz tehnic 
c) contract - contractul pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de 
proiectare si executie a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale; 
d) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) proceduri OSD - procedurile de lucru elaborate de OSD conform art. 158 alin. (1) din 
Lege; 
f) OSD - operatorul de distribuţie a gazelor naturale; 
g) OE - operator economic autorizat pentru proiectarea si executia sistemelor de deistributie 
GN ( OEP respective OEE ) 
h) PVRTL - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 
i) PVRF - procesul-verbal de recepţie finală; 
j) Documentatia tehnica – PT, PT+DE, DTAC 
k) Regulament SD - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 7/2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
  (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în 
legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale. 
 
  CAP. VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
   
SECŢIUNEA 1 
   
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OSD 
  ART. 10  OSD în relaţia cu OE, are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să execute garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă OE nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract; 
b) să propună încheierea unui act adiţional la contract pentru situaţiile prevăzute în contract; 
c) sa avizeze documentatia tehnica, intocmita de OE, din punct de vedere a specificatilor 
tehnico-economice inainte de depunerea acesteia la autoritatea locala pentru obtinerea 
autorizatiei de construire. 
d) să sisteze execuţia lucrărilor necesare racordării în situaţia în care OE nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile contractuale sau nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din 
sectorul gazelor naturale; 
e) sa supravegheze executia lucrarilor in zona retelelor puse in functiune in urma solicitarii 
de asistenta tehnica; 
f) sa numeasca un diriginte de santier, de specialitete pentru coordonarea lucrarilor. 
  ART. 11 OSD, în relaţia cu OE, are, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile legale în vigoare în derularea activităţilor ce fac obiectul 
contractului; 
b) să pună la dispoziţia OE documentele şi informaţiile necesare executării contractului, la 
data semnării contractului; 
c) să achite OE tariful aferent serviciului prestat şi la termenele convenite prin contract. 
Tariful se va achita in urma confirmarii situatiilor de lucrari intocmite conform art.13, lit.aa. si 
bb.  
d) să notifice OE, anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
precizând, totodată, obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul acordat pentru 
remedierea prejudiciului; 
e) să urmărească execuţia lucrărilor realizate de OE pe tot parcursul derulării contractului; 
  
 SECŢIUNEA a 2-a  
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OE 
  ART. 12  OE, în relaţia cu OSD, are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să solicite OSD punerea la dispoziţia OE a documentelor şi informaţiilor necesare 
executării obiectului contractului; 
b) să factureze şi să încaseze tariful aferent serviciului prestat, convenit prin contract. 
c) să primească garanţia de bună execuţie, conform prevederilor art. 20 alin. (3), dacă nu a 
fost executată conform clauzelor contractuale. 
  ART. 13  OE are, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile legale în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea lucrării 
necesare racordării prevăzută la obiectul contractului; 
b) inainte de inceperea lucrarii va prezenta la OSD dovada incheierii asigurarii prevazute la 
art. 25 din contract; 
c) să pună la dispoziţia OSD documentaţia tehnică aferenta lucrărilor  conform prevederilor 
prezentului contract; 
d) documentatia intocmita va include Planul General de SSM pe durata elaborarii 
proiectului; 
e) să realizeze activitatea de proiectare în baza unei autorizaţii ANRE valabile; 
f) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare executării obiectului contractului, dacă 
aşa este convenit cu OSD; 
g) sa transmita la OSD,  pana in data de 5 a lunii in curs, toate documentele de plata emise 
pe numele OSD in luna anterioara; 
h) să notifice în scris OSD, cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care expiră autorizaţia 
ANRE care îi conferă dreptul să proiecteze sisteme de distribuţie a gazelor naturale, conform 
obiectului contractului; 
i) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OSD, documentele 
şi informaţiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OE garantează corectitudinea 
datelor transmise şi conformitatea acestora cu informaţiile din documentele originale; 
j) sa depuna spre avizare din punct de vedere a specificatilor tehnico-economice, la OSD, 
documentatia intocmita inainte de depunerea acesteia la autoritatea locala pentru obtinerea 
autorizatiei de construire; dupa obtinerea autorizatiei de construire si inaintea inceperii 
lucrarilor va preda la OSD  varianta electronica documentatiei. Plansele se vor preda in 
format dwg./2000 sau dxf./2000. Exemplarul vizat spre neschimbare a documentatiei, fizic, 
se costituie in cap.A al cartii tehnice, si se preda la OSD inainte de receptia tehnica a lucrarii;  
k) sa nu subcontracteze lucrarile  fara acordul prealabil al OSD; 
l) să ridice obiecţii în scris faţă de dispoziţiile OSD în orice problemă menţionată sau 
nemenţionată în contract, referitoare la lucrare, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale; 
m) inainte de inceperea executiei va prezenta la OSD Planul propriu de SSM, pe durata 
executiei lucrarilor, care va fi avizat de catre coordonatorul de SSM numit de OSD in calitate 
de beneficiar; 
n) să execute integral şi la termen obiectul contractului, cu respectarea termenelor şi 
cerinţelor prevăzute în legislaţia în vigoare, cu considerarea termenelor asumate si totodata 
in conformitate cu comanda ferma emisa de OSD;  
o) sa execute lucrarile sub coordonarea dirigintelui de santier numit de OSD; 
p) să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; 
q) să execute obiectul contractului cu respectarea procedurilor de lucru asumate prin oferta 
depusa; 
r) să anunţe începerea lucrărilor la OSD, la emitentul autorizaţiei de construire şi la 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, în numele OSD, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 



 

                     
 
 

 

DISTRIGAZ VEST S.A. – ORADEA 
Str. Anghel I. Saligny,  Nr. 8, Oradea, jud. Bihor 
Tel: 0259-406507 / Fax: 0259-406508 
E-mail: office@distrigazvest.ro 
 http://www.distrigazvest.ro 

 

Reg. Com. Nr. J05/996/2001 
C.I.F. – RO 14370054 

Capital social: 51.459.219 lei 

Banca: Transilvania-Filiala Oradea 
Cont: RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX 

 

s) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OSD 
desemnat cu urmărirea lucrărilor şi fără ca acesta să accepte modul de execuţie/etape de 
montaj; în caz contrar, lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor neverificate, precum şi 
refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către OE; 
t) să folosească numai materiale care îndeplinesc cerinţele reglementărilor legale în 
vigoare; 
u) să pună la dispoziţia OSD documentele care au stat la baza execuţiei lucrărilor, precum 
şi documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei, înainte de solicitarea de 
receptie tehnica a obiectivelor. Documentele vor include si varianta electronica a schemei de 
montaj a conductelor de distributie si a racordurilor cu sectiunile si detaliile necesare in 
format dwg./2000 sau dxf./2000 si ridicarea topografica a lucrarilor executate; 
v) să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie; 
w) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OD, documentele şi 
informaţiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OE garantează corectitudinea datelor 
transmise şi conformitatea acestora cu informaţiile din documentele originale; 
x) să notifice în scris OSD cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care va expira autorizaţia 
ANRE care îi conferă OE dreptul să execute sisteme de distribuţie a gazelor naturale, 
conform obiectului contractului; 
y) să realizeze activitatea de execuţie în baza unei autorizaţii ANRE valabile; 
z) sa solicite asistenta tehnica la OSD pentru lucrarile realizate in zona sistemului de 
distributie existent; 
aa) sa intocmeasca situatia de lucrari si factura de executie conform comenzii emise de OD; 
bb) sa intocmeasca situatia de lucrari si factura de executie cu evidentierea tuturor 
componentelor/subcomponentelor reglementate ANRE  in Ord. 9/2022  pentru instalatia de 
racordare si conform comenzii; 
cc) sa achite in 24 ore de la refacturare, valoarea amenzilor date OSD de organismele 
abilitate pentru nerespectarea clauzelor din acorduri/avize/autorizatii din vina sa;  
 
 CAP. VII.  Termene şi modalităţi de plată 
  ART. 14 Părţile convin ca OSD să plătească pretul aferent comenzilor emise de OSD si 
confirmate de catre OE in urma depunerii lunare (pana in data de 5 a lunii curente) pentru  
situatiile de lucrari pentru luna anterioara si totodata in urma confirmarii acestora, fara 
obiectiuni.    
        ART. 15 Modalităţile de plată: virament bancar 
  ART. 16 Termen de plata: …………. de zile de la data emiterii facturii, in urma 
confirmarii situatiilor de lucrari, fara obiectiuni.    
        ART. 17 Toate plăţile se efectuează prin virament bancar în conturile OE 
  ART. 18 Părţile pot conveni şi alte mijloace de plată legitime şi valabile, cu respectarea 
dispoziţiilor contractuale.   
   
CAP. VIII.   Garanţii 
  ART. 19 (1) Perioada de garanţie a lucrărilor este de minim 60 de luni si curge de la 
data PVRTL, conform Regulamentului de emitere a Avizului de Executie eliberat de 
autoritatea locala. 
       (2) OE garantează OSD contra viciilor ascunse pentru lucrarile executate pe o perioada 
egala cu perioada de garantie, calculata de la semnarea procesului verbal de receptie fara 
observatii. 
  (3) În perioada de garanţie OE are obligaţia, în urma dispoziţiei date de OD, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi de remediere a viciilor şi a defectelor, 
fara costuri suplimentare pentru OSD 
  (4) In cazul aparitiei unei defectiuni/disfunctionalitati a sistemului care nu se datoreaza 
culpei OSD, ci modului de prestare a serviciilor de catre OE, OSD va notifica OE acest 
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aspect de indata. OE are obligatia de a interveni in termen de maxim 24 de ore din 
momentul solicitarii telefonice a OSD si de a remedia orice astfel de 
defectiune/disfunctionalitate  in termen de maxim de 5 zile lucratoare. 
       (5) În cazul în care OE nu execută lucrările prevăzute la alin. (4) în termen de 5 zile 
lucratoare de la data notificării scrise din partea OSD, acesta din urmă are dreptul să 
rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă OE, după caz, şi solicitantului, să 
angajeze şi să plătească alt OE care să le execute; cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 
reţinute de către OSD din garanţia de bună execuţie. 
  ART. 20 (1) OE are obligaţia de a constitui în favoarea OD garanţia de bună execuţie a 
Acordului-cadru  (GBE )în conformitate cu disp. cap. III Depozite valorice si garantii solicitate 
din fisa de date. 
a) în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care Acordul-cadru 
produce efecte juridice, OE constituie GBE a contractului în cuantum de 9% din valoarea 
acestuia fara TVA;  
b) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis de o institutie de credit din Romania, in conditiile legii, si devine anexa la 
contract. 
c) OSD are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii 
contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din 
culpa sa obligatiile asumate prin contract. 
d) In situatia executarii GBE, partial sau total, OE are obligatia de a reintregi garantia in 
cauza raportat la restul ramas de executat.; 
e) în cazul neconstituirii GBE, OSD are dreptul să rezilieze contractul. 
  (2) OSD are dreptul de a executa GBE în limita prejudiciului creat, dacă OE nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract: 
a) anterior executării GBE, OSD va notifica acest lucru pretenția atât OE, cât şi 
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate şi 
modul de calcul al prejudiciulu,i precizând totodată şi termenul acordat pentru remedierea 
prejudiciului. 
b) dacă OE nu remediază prejudiciul în termenul acordat, OSD execută GBE; 
c) orice executare a GBE creează OE obligaţia reîntregirii valorii respectivei garanţii. 
  (3) GBE va fi eliberată în 2 (două) etape după cum urmează: 
a) 70 % din valoarea garanţiei, în maximum 14 (paisprezece) zile de la data încheierii 
PVRTL aferent lucrării executate în baza contractului; 
b) 30 % din valoarea garanţiei, în maximum 14 (paisprezece) zile de la expirarea perioadei 
de garanţie a lucrărilor executate, prevăzută la art. 19 alin. (1). 
  (4) În situaţia în care din fapta culpabilă a OE se creează un prejudiciu a cărui valoare 
excedează cuantumului valoric acoperit de GBE astfel cum este determinată această 
valoare la momentul executării garanţiei, OSD îşi rezervă dreptul de a solicita recuperarea 
diferenţei dintre prejudiciul efectiv creat şi prejudiciul acoperit ca urmare a executării GBE. 
   
CAP. IX. Securitatea şi sănătatea în muncă 
  ART. 21 OE trebuie să respecte dispoziţiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006, cu modificările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile. 
  ART. 22 Răspunderea pentru nerespectarea normelor de protecţie a muncii revine în 
integralitate OE, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrărilor 
ce fac obiectul contractului. 
 
CAP. X.  Protecţia mediului 
  ART. 23 OE trebuie să respecte dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
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265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte reglementări 
legale aplicabile. 
  ART. 24 OE are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, 
înăuntrul şi în afara şantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate 
persoanelor, proprietăţilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generate de 
metodele sale de lucru, respectând legislaţia de mediu în vigoare. 
   
CAP. XI.  Asigurări 
  ART. 25 OE are obligaţia să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, 
valabilă pe toată durata contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea în 
legătură cu lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele, 
personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 
lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
  ART. 26 OSD nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de OE, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din 
vina OD sau a angajaţilor acestora. 
   
CAP. XII.  Încetarea contractului 
  ART. 27 Contractul încetează în următoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei prevăzute la art. 6 alin. (2); 
b) în caz de forţă majoră, care se prelungeşte mai mult de 30 de zile; 
c) prin reziliere, în cazul retragerii autorizaţiei/atestatului ANRE sau expirării valabilităţii 
acesteia/acestuia. 
d) În cazul nerespectarii obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi 
e) In cazul insolventei/falimentul lui OE 

Orice notificare de reziliere sau de denunțare unilaterală a prezentului Contract 
trebuie transmisă printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin 
orice altă modalitate ce presupune confirmare de primire. 
  ART. 28 Anterior încetării contractului conform prevederilor art. 27, obligaţiile părţilor 
sunt: 
a) în termen de cel mult 10 zile anterior încetării contractului, părţile vor proceda la 
întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părţile de lucrări executate, 
inventarul materialelor aprovizionate, precum şi inventarul descriptiv al materialelor şi al 
instalaţiilor existente pe şantier; 
b) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OSD 
stabileşte măsurile care trebuie luate înainte de închiderea şantierului pentru a asigura 
conservarea şi securitatea lucrărilor sau a părţilor de lucrări executate; aceste măsuri pot 
include şi demolarea anumitor părţi de lucrări; 
c) în cazul în care OE nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de 
OSD, acesta le execută pe cheltuială proprie, costul acestor lucrări urmând să fie suportat 
OE, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 27 lit. b), caz în care costul este suportat de 
partea din vina căreia a fost reziliat contractul; 
d) OE este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de OSD; 
e) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OE are 
obligaţia de a preda OSD: 

i. toate planurile şi orice alte  documente puse la dispoziţia OE de către OSD, în  legătură cu 
executarea  lucrărilor contractate;  

ii. toate avizele şi autorizaţiile obţinute, precum şi documentaţiile complete, pentru a permite 
OSD continuarea procedurilor;    
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iii. toate materialele, produsele componentele, echipamentele puse la dispoziţia OE de către  
OSD, în vederea îndeplinirii  de către acesta din urmă a obligaţiilor care îi revin în temeiul 
contractului.               
  ART. 29 Încetarea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între Părţi. 
 
CAP. XIII. Penalitati 

ART. 30 Penalitati pentru intarziere in executie 
a. Neincadrarea executarii lucrarilor in timpii solicitati da dreptul OSD de a percepe de la OE  
plata de daune materiale in valoare de 0,3%/ zi din valoarea ramasa de executat din 
contractul subsecvent; 
b. In situatia in care in termen de 30 zile OE nu finalizeaza lucrarile, OSD isi rezerva dreptul 
de a rezilia contractul subsecvent si a executa lucrarile cu alti ofertanti. Contravaloarea 
acestor lucrari (calculata pe baza facturilor emise de ceilalti prestatori) va fi suportata  de OE 
raspunzator de neexecutarea operatiilor; 
c. Rezilierea unui contract subsecvent in conformitate cu alineatul b) da dreptul OSD de a 
rezilia acordul; 
d. Pentru indeplinirea cu intarziere sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, OSD  are dreptul, in afara penalitatilor prevazute, de a solicita si daune - interese, 
sub forma daunelor moratorii si a daunelor compensatorii, in limita prejudiciului creat, pentru 
neexecutarea totala sau partiala a contractului. 
 

ART. 31 Penalitati pentru neincheierea unui contract subsecvent din culpa 
OEului 

In situatia in care OE din propria culpa nu poate raspunde solicitarii OSD pentru 
incheierea unui contract subsecvent, OEul va fi obligat la plata de daune interese egale cu 
50% din valoarea contractului subsecvent ce nu poate fi executat iar Achizitorul are dreptul 
sa rezilieze acordul cadru. 

ART. 32 Penalitati pentru nerespectarea regulilor de siguranta si sanatate in 
munca 
OE are obligatia de a respecta reglementarile de securitate si sanatate in munca si de 
aparare impotriva incendiilor care ii revin. In cazul nerespectarii oricareia dintre obligatiile ce 
ii revin potrivit legislatiei si instructiunilor de securitate si sanatate in munca si de aparare 
impotriva incendiilor, OSD va avea dreptul de a aplica penalitati in cuantum de pana la 25% 
din valoarea contractului subsecvent pentru fiecare control incheiat cu un proces verbal de 
constatare a neconformitatilor. Valoarea penalitatilor aplicate va fi stabilita in functie de 
gravitatea incalcarilor, conform grilei de penalitati din Anexa 2 
OE are obligatia de a raporta fiecare eveniment extraordinar (cum ar fi o ranire, un incendiu, 
un accident) datorat nerespectarii de catre OE a reglementarilor de securitate si sanatate in 
munca si de aparare impotriva incendiilor. In cazul nerespectarii de catre OE a acestei 
obligatII, OSD va avea dreptul de a solicita daune interese in cuantum de 0,3% (zero virgula 
trei la suta) din valoarea comenzii/contractului subsecvent/contractului, pentru fiecare 
neraportare a unui asemenea eveniment. 

ART. 33 Penalitati pentru nerespectarea standardelor de mediu si a regulilor de 
administrare a santierelor 
OE are obligatia de a respecta regulile de administrare a santierului si a zonelor de lucru, 
regulile de gestiune a deseurilor si de protectie a mediului. In cazul incalcarii acestei obligatii, 
OSD va avea dreptul de a aplica OE penalitati in cuantum de 0,3% din valoarea comenzii, 
pentru fiecare notificare transmisa acestuia. 

ART. 34 Penalitati pentru nerespectarea regulilor stabilite de autoritatile publice 
locale privind efectuarea lucrarilor de constructii 
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OE are obligatia de a respecta regulamentele locale privind executia lucrarilor de constructii 
montaj pe domeniul public.  
Nerespectarea acestor regulamente poate conduce la primirea de amenzi din partea 
autoritatilor publice locale. Cuantumul amenzilor se va achita in termen si in integralitate de 
OE.   

ART. 35 Plata penalitatilor 
OSD va retine contravaloarea penalitatilor din garantia de buna executie constituita in 
conformitate cu art. 20(1). OEul are obligatia de a completa garantia de buna executie la 
suma stabilita initial in termen de 5 zile. Necompletarea garantiei in acest termen conduce la 
sistarea automata a lucrarilor pana la completarea GBE, fara ca OE sa aiba dreptul solicitarii 
extinderii termenului de executie 
 
CAP. XIV. Clauze de revizuire 
 ART. 36 Ajustarea preturilor unitare se va face având la baza modificarile legislative, 
modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite 
taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza 
carora s-a fundamentat pretul Acordului-cadru/Contractului si doar pentru restul ramas de 
prestat/executat. 
 ART. 37 Preturile se pot actualiza anual in functie de rata inflatiei al carei efect se 
reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul Acordului-
cadru si doar pentru restul ramas de prestat/executat. 
 ART. 38 Ajustarea care urmeaza sa fie aplicata anual, se va raporta la indicele total 
de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica. Evolutia indicilor poate fi consultata 
la adresa www.insse.ro. 
 ART. 39 Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii 
modificarii/modificarilor rezultata în urma ajustarii pretului cu rata inflatiei este: 
 
  
 Suma initiala de actualizat * Rata Inflatiei 
B = ------------------------------------------------------------------ + Suma initiala de actualizat 
   100 
 
   
CAP. XV.  Cesiunea 
  ART. 40 Părţile nu au dreptul de a cesiona total sau parţial contractul şi nici de a 
transfera prin cesiune totală sau parţială obligaţiile asumate prin contract şi nici de a 
transforma obligaţiile sale prin novaţie. 
  ART. 41 Cesiunea se poate realiza doar dacă cealaltă parte consimte la aceasta. 
  
 CAP. XVI.  Forţa majoră 
  ART. 42 Existenţa cazului de forţă majoră este avizată de Camera de Comerţ şi 
Industrie a României la solicitarea scrisă a părţii interesate. 
  ART. 43 Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
  ART. 44 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
  ART. 45 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care 
îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 
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  ART. 46 Dacă forţa majoră acţionează o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului, fără ca 
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
  
 CAP. XVII.  Soluţionarea litigiilor 
  ART. 47 OSD şi OE vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
  ART. 47 Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor prevăzute la art. 47, OSD şi OE 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul OSD. 
   
CAP. XVIII.  Limba care guvernează contractul şi legea aplicabilă 
  ART. 48 Limba care guvernează contractul este limba română. 
  ART. 49 (1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
                     (2) Nulitatea sau imposibilitatea executării anumitor dispoziţii contractuale 
individuale nu afectează validitatea celorlalte dispoziţii ale Contractului. Părţile se obligă să 
înlocuiască o dispoziţie nulă sau care nu poate fi executată cu una validă care să se apropie 
cel mai mult de scopul economic urmărit iniţial de către părţi. Prezenta dispoziţie se aplică 
analog în cazul lacunelor contractuale. 
   
CAP. XIZ.  Comunicări 
  ART. 50 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
  ART. 51 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
  ART. 52 Comunicările între părţi se pot face prin poştă, fax, poştă electronică, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, sau direct la registratură, dacă aceasta 
există. 
  ART. 53 OE are obligaţia de a notifica imediat OSD orice modificare intervenită pe 
parcursul derulării contractului cu privire la: 
  a) persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea; 
  b) denumirea societăţii; 
  c) sediul social al societăţii şi, în general, toate modificările importante cu privire la 
funcţionarea societăţii. 
  
 CAP. XX.  Alte clauze 
  ART. 54 OE va despăgubi OSD împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum şi 
oricăror amenzi, penalităţi, compensaţii şi alte măsuri de sancţionare impuse OSD de orice 
autoritate, instituţie sau terţ abilitat, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile pentru care 
responsabilitatea revine OE. 
  ART. 55 (1) OE răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile de orice natură 
ale lucrării, apărute în perioada de garanţie şi, după expirarea acesteia, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă apărute ca urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente executării lucrării. 
  (2) Termenul de garanţie este de minim 60 de luni pentru lucrările de refacere a 
terenului, OE se obligă să respecte acest termen. 
  ART. 56 Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, OE are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea 
degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza şantierului şi orice alte 
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măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OSD sau unor terţe 
persoane. 
  ART. 57 În sensul contractului, lucrările sunt considerate finalizate la data semnării 
PVRF cu prelungirea garantiei la 60 luni . 
  ART. 58 Părţile convin că procedurile OSD care descriu atribuţiile, responsabilităţile, 
termenele şi condiţiile specifice de lucru pentru realizarea activităţilor care fac obiectul 
contractului sunt parte integrantă a contractului şi vor fi respectate de părţi. 
 
CAP. XXI.  Confidențialitate. Drepturi de proprietate intelectuală si GDPR 
 
Art. 59 
(1) Fiecare parte va considera confidențiale toate informațiile obținute de la cealaltă 
parte ca rezultat al executării prezentului contract. 
(2) La semnarea prezentului contract, partile iau cunostinta despre prelucrarea datelor 
acestora cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul/consimtamantul 
in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru executarea 
prezentului contract si pentru indeplinirea obligatiilor legale din domeniul fiscal si comercial, 
in conformitate cu prevederile legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum 
si cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice si in ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie. 
(3) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

    b) de a utiliza informațile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

   (4) Dezvăluirea oricarei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 

se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea 

îndeplinirii contractului. 

    (5) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații 

referitoare la contract dacă: 

    a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă; sau 

    b) informația a fost dezvaluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

Art. 60 Partile prelucrează datele cu caracter personal pentru furnizarea și îmbunătăţirea 
serviciilor, efectuarea de studii și cercetări de piaţă și în scop statistic, cat  și în virtutea 
îndeplinirii obligațiilor legale, potrivit art. 6 (1) lit. b) și c) din Regulamentului nr. 679/2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(“GDPR”). 
Refuzul e a furniza datele solicitate ar putea împiedica celelalate parti, să realizeze una sau 
mai multe din activităţile de mai sus.  
Conform legii, partile beneficiaza de următoarele drepturi: 
Dreptul de acces - prin intermediul căruia se poate obține din partea Distrigaz Vest SA o 
confirmare a faptului că datele sale personale sunt sau nu prelucrate. 
Dreptul la rectificare - acesta presupune posibilitatea de a solicita Distrigaz Vest SA să 
rectifice datele inexacte care le privesc; 
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Dreptul de a fi uitat – prin intermediul căruia poate obține ștergerea datelor sale de către 
operator, în anumite condiții prevăzute în GDPR; 
Dreptul la restricționarea prelucrării – apare în situația unei prelucrări inexacte, ilegale 
sau a exercitării dreptului la opoziție de către persoana vizată; 
Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care o 
privesc și pe care le-a furnizat Distrigaz Vest SA într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat și care include și dreptul de a transmite aceste date altui 
operator; 
Dreptul la opoziție – presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri. 
Dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor 
accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate. 
Dreptul de a vă adresa ANSPDCP în cazul în care sesizați o încălcare a GDPR. 
 
CAP. XXII.  Dispoziţii finale 
  ART. 61  Documentele aferente contractului sunt: 
a)       conventia de SSM ( anexa 1); 
b)       tratarea  neconformităților apărute în timpul realizarii lucrărilor, respectiv stabilirea 

penalizărilor ( anexa 2); 
c) copii dupa autorizatiile necesare executiei lucrarilor; 
d) garanţia de bună execuţie; 
e) asigurarea OE conform art. 25. 
 
  ART. 62 OE declară expres că prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă 
voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală sau scrisă dintre acestea si OSD, 
anterioară încheierii lui.  

Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părţile declară şi 
confirmă că îşi asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiile şi termenii din acest 
Contract, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind drepturile si obligatiile, preţul, garanţii, 
răspunderea contractuală, modalitatea de facturare şi condiţiile de plată, încetarea 
Contractului etc..  
Cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratii, OE declara pe propria raspundere 
ca toate informatiile cuprinse in prezentul document sunt reale, corecte si complete si 
recunosc dreptul OSD, ca in caz de declaratii false sa sesizeze autoritatilor competente 
acest fapt. 
  ART. 63 Fiecare persoană care semnează contractul declară şi garantează părţilor că 
este reprezentantul autorizat (are capacitatea si mandatul) al părţii pentru care semnează. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile declară şi confirmă faptul că au încheiat 
prezentul contract în considerarea tututor prevederilor legislative incidente executării 
obligaţiilor prevăzute de contract 

Părţile îşi exprimă în mod liber acordul de a contracta, cu intenţia de a fi obligate 
conform prevederilor prezentului contract în integralitatea sa şi semnează Contractul cu 
intenţia pe deplin liberă de a dobândi toate drepturile şi obligaţiile prevăzute in acesta, pe 
care le consideră echitabile 

În cazul în care părţile îsi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 
un prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 
obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său 
  ART. 64 Partile contractante au posibilitatea, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act additional, cu condiţia ca acestea să nu 
contravină clauzelor obligatorii şi legislaţiei în vigoare. 
        ART. 65 Modificarea dispoziţiilor legale imperative în domeniu va conduce la 
modificarea corespunzătoare a prevederilor prezentului contract, de drept de la data intrării 
în vigoare a modificării actelor normative respective 
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In cazul in care orice prevedere contractuala, este sau devine la un moment dat nula, 
invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea 
unei asemenea prevederi, in limita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi 
contractuale, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta.  

Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari 
care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data 
incheierii contractului 
  ART. 66 Contractul se încheie astăzi, ……………………  în ………….  exemplare 
originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare 
parte contractantă. 
 
 
Reprezentant OD                                                    Reprezentant OE 
Numele şi prenumele: Lazăr Mircea - Florin           Numele şi prenumele:……………………… 
Funcţia: Director General                                        Funcţia:…………………………………….. 
Semnătura:...........................                                  Semnătura: .............................................. 
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Contract subsecvent  

de …………………………………… 
nr. _____ din ____________ la Acordul-cadru nr. ....... din ..................... 

 
 

1. Părţile contractului subsecvent 
 

În temeiul Legii nr.99/2016 si a acordului-cadru nr. ........... din .................., a intervenit 
prezentul contract subsecvent 

 
între 
 

A. Operatorul de distribuţie şi de sistem a gazelor naturale (OSD asa cum este mentionat la 
art. 3 alin. 1 lit. i din Regulamentul la Ordinul ANRE 7/2022) DISTRIGAZ VEST S.A., cu 
sediul social în Oradea, str. Anghel I. Saligny, nr.8, Județ Bihor, cod poștal 410085, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/996/2001, cod unic de înregistrare RO 
14370054, cod IBAN aferent contului curent RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX, deschis la 
Banca Transilvania - Agenția Oradea, titular al Licentei de operare a sistemului de distributie 
a gazelor naturale nr. 1857  emisa la data de 10.10.2013, deţinător al unui drept de 
folosinţă/operare asupra obiectivelor din sectorul gazelor naturale ce fac obiectul 
Contractului, reprezentat legal prin Lazăr Mircea - Florin in calitate de  Director General,  
  şi 
   
 B. Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea  si executia sistemelor de 
distribuţie al gazelor naturale (OE  adica OEP respectiv OEE asa cum este mentionat la art. 
3 alin. 1 lit. h si g din Regulamentul la Ordinul ANRE 7/2022) ……………………….., tip 
autorizaţie PDSB valabilă de la data de ………………..până la data de……………….,  si tip 
autorizaţie EDSB valabilă de la data de ……………………….până la data 
de………………..,cu sediul în………………., str………………… nr…., telefon ……………….., 
e-mail…………………….com, număr de înmatriculare…………………., cod 
fiscal…………………, cont bancar  ……………………………, deschis la 
Banca………………………,  reprezentat legal prin …………………., având calitatea 
de………………….., 
 
2. Obiectul principal al contractului   
 
2.1. – OE se obligă să execute lucrarile/presteze serviciile mentionate in urmatoarea 
comada: 

CAPITOL 
INDICATIV/ 

ARTICOL 
ACTIVITATE UM Legenda Cantitate  

Valoare 

unitara 

in lei 

fara 

TVA 
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3. Preţul contractului 
 
3.1 Valoarea totala estimata pentru indeplinirea in totalitate a contractului este de: 
..................... lei fara tva la care se adauga ............... tva, rezultand ............... lei, tva inclus.  
4. Durata contractului 
 
4.1 Prezentul contract se incheie pentru perioada de …………… de la data de …………….. 
la data de ……………… 
 
5. Documentele contractului 
 
5.1  - Documentele contractului subsecvent sunt: 
a) Documentatia de atribuire Acord-cadru 
b) Oferta furnizorului, propunerea tehnica si cea financiara 
c) Acordul-cadru  
d) Nota de comanda 
e) Aviz tehnic de racordare emis de Distrigaz Vest 
f) Deviz estimativ 
 
6.  Obligaţiile OE 
 
6.1. Se obliga sa execute si sa finalizeze activitatile ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, in conditiile stabilite in acest contract si conform acordui cadru incheiat intre 
parti. 
6.2. Este obligat sa verifice, in cel mai scurt timp, situatiile deosebite sesizate de OSD si sa 
raspunda prompt tuturor reclamatiilor si sesizarilor acestuia. 
6.3. Sa ia masuri, in cel mai scurt timp, pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor 
survenite la instaltiile/senzorii montati si/sau la managementul/prelucrarea/utilizarea datelor. 
6.4. Se obliga sa execute si sa finalizeze activitatile ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent la termenele stabilite, conform graficului de executie asumat. 
6.5. La cererea OSD va pune la dispozitia acestuia situatia realizarii contractului subsecvent, 
a stadiului executiei lucrarilor/prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului subsecvent.  
6.6. La finalul contractului subsecvent, OE va factura cantitatea efectiva de lucrari/servicii 
executate/prestate. 
 
7.  Obligaţiile OSD 
 
7.1. OSD se obligă să plăteasca executia lucrarilor/prestarea serviciilor efectiv realizate, la 
preturile unitare stabilite in prezentul contract, în baza facturilor fiscale emise de către OE, in 
termen de 30 de zile de la data primirii si inregistrarii acestora la registratura OSD. 
 
8.  Amendamente  
8.1. Prezentul contract subsecvent, respecta termenii si conditiile contractuale din fisa de 
date si acordul cadru nr. ________ 
 
Reprezentant OD                                                   Reprezentant OE 
Numele şi prenumele: Lazăr Mircea - Florin          Numele şi prenumele:……………………… 
Funcţia: Director General                                       Funcţia:…………………………………….. 
Semnătura:...........................                                  Semnătura: ............................................... 
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