
Anunț de participare a procedurii simplificate proprii având ca obiect : ,,SERVICIUL DE SALVARE 

ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU 

SEZONUL ESTIVAL 2021” 

 

Conţinutul anunţului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul: 

”Orașul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel. 0241-760353, email: 
secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de 20.05.2021, ora 09.00, procedura 
simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,SERVICIUL DE SALVARE 
ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU 
SEZONUL ESTIVAL 2021.” 

 

Cod CPV- 75252000 -7 Servicii de salvare. 

Valoarea estimată este de 1.344.537,81 lei fără TVA. 

Durata contractului va fi de la 01.06.2021 - 15.09.2021. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE  

Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prezentate: 

A. Condiții de participare 

A.1. Situația personală a ofertanților inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul 
comerțului sau al profesiei. 

A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantului 

Cerința 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în 
situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
actualizată. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Completare și prezentarea unei Declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 
164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată. 

În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte. 

NOTA: Documentele se prezintă în original . 

Cerința 2): În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b) din Hotărârea de Guvern nr. 1.136 
din 18 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 
serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, cu 
modificările și completările ulterioare,  prestatorul trebuie să fie/aibă statutul de societate 
civilă profesională de salvatori acvatici sau organizație neguvernamentală care are ca scop 
salvarea acvatică şi care va pune la dispoziție echipele necesare desfășurării activității de 
salvare acvatică: 

         ,,ART. 9 



  (1) Serviciile de salvare acvatică - salvamar şi posturile de salvare acvatică - salvamar îşi 
constituie echipele de salvatori acvatici astfel: 

a) (...). 

  b) prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăți civile profesionale de 
salvatori acvatici sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică şi care 
pun la dispoziţie echipele necesare desfășurării activității de salvare acvatică.” 

 

Cerința nr. 3. Prezentarea certificatului constatator prin care ofertantul iși îndeplinește 
obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat și 
bugetul local (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă ofertantul 
își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general 
consolidat datorate, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile 
legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a 
eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate 
trebuie sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. 

 

Modalitatea de îndeplinire: 

a. Certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. – Administrația Finanțelor Publice a 
județului unde își desfășoară activitatea, de plata a datoriilor către bugetul de stat consolidat; 

b. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale 
Bugetului Local, de plată a datoriilor către bugetul local. 

În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte. 

NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea 
“conform cu originalul”. 

Cerința nr. 4.  Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice. Ofertanții vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 
din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice. 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: CHELARU FLORIN-
Primar, TIRSOAGA VIORICA-secretar oras, MITRAN MARGARETA-director executiv, 
GEORGIANA  COTIGI- Ahitect sef, NEACSU VASILICA - Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA 
ADRIAN - Director Executiv, MITRAN MARIANA - Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA - Sef Birou, 
CIOCAN GEORGIANA SORINA - Sef Birou, SCARLAT CERASELA - Sef Serviciu, OANCEA AURA-
IONELIA - Sef Serviciu, DINICU CONSTANTIN-Sef Serviciu, BROASCA LUMINITA - Sef Serviciu, 
ION CLAUDIA - Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN - Director Executiv, CHIRU DANIELA - 
Director Executiv, BROASCA LUMINITA - Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN - Sef Serviciu. Consilieri 
locali: MARA LILIANA, STAN LIVIU MARIAN, CHIEZIS LILIANA, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, 
GEORGE COJOCARIU, CRISTIAN - GELU ROSCA, ALEXANDRU - MARIUS COMSA, NICHITA 
RAFAEL, ANAMARIA OPREA, MARIUS - STEFANITA ANTONARU, DORIN CORNIA, FLOREA ION, 
VALENTIN VULPE, DAN - CRISTIAN BALASA, DUMITRASCU COSTEL AURELIAN, NICOLAE MATEI, 
DUMITRESCU DANIEL, ALIN IULIAN VASILE, COSTIN - ADRIAN ILINCA, IANY LASCU.  

Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a Formularului din secțiunea 
Modele formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 



60, respectiv Secțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte. 

NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terț susținător 
și / sau subcontractant. 

B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerința 1) Ofertanții ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 
condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că acesta  este legal constituit, că nu se 
află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele de înregistrare / documente 
echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării. Ofertantul 
trebuie să aibă obiectul de activitate corespondent al obiectului prezentului contract. 

În cazul unei asocieri, terții susținători, subcontractanți, fiecare este obligat să prezinte 
documentele din această secțiune. 

Se vor prezenta documente justificative privitoare înregistrarea ofertatului. 

Informațiile cuprinse în cuprinsul acestor documente justificative trebuie să fie reale, 
valabile la data prezentării acestuia. 

Din acest document, trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.  

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în documentul prezentat. 

NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea 
“conform cu originalul”. 

 

C. Propunerea tehnică 

Propunerea tehnică se va elabora respectând întocmai cerințele din documentația de 
atribuire, din caietului de sarcini şi se va prezenta conform specificațiilor Regulamentului 
pentru organizarea si funcționarea posturilor de salvamar si prim ajutor din Năvodari 
(descrierea modului de prestare a serviciului de salvamar inclusiv modul de organizare ), cu 
respectarea prevederilor legale, acestea fiind considerate minime și obligatorii. 

Ofertatul va prezenta în cuprinsul propunerii tehnice o lista cu dotările (echipamente 
tehnice) de care poate dispune sau la care are acces ofertantul pentru realizarea contractului 
de achiziție publică de prestări servicii. 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică și o declarație angajament, în care va 
specifica că, pe perioada derulării contractului, va pune la dispoziție tot personalul conform 
Caietului de sarcini. 

Pe toată perioada de prestare a serviciului, conform anexei 2 la caietul de sarcini, 
ofertantul este obligat să dețină  / să poată prezenta  sub sancțiunea rezilierii contractului 
următoarele  documente: 



 1. Certificat de salvator acvatic, eliberat de o instituție acreditata ce are ca obiect de activitate 
organizarea de cursuri de atestare in meseria de salvamar conform prevederilor art. 7 alin. (2) 
din anexa la HG nr. 1136/2007;  

2. Personalul care conduce ambarcațiunile va deține obligatoriu Brevet sau Certificat de 
capacitate corespunzător tipului de ambarcațiune, conform Ordin 534/2007 pentru aprobarea 
regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfecționare si condițiile de obținere 
a certificatelor internaționale de conducător de AMBARCATIUNE de agrement.  

3. Personalul de prim ajutor va prezenta diploma/certificate de absolvire care sa ateste 
pregătirea profesionala. 

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original 
/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”. 

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele 
prevăzute in caietul de sarcini, si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din 
propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuală.  

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au 
ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția 
mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG 
nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. 
nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține 
informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției 
mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro. 

D. Propunerea financiară 

Se va completa formularul de ofertă cu tarifele în lei, fără TVA pentru fiecare tip de 
operațiune și anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA, în care se vor 
prezenta elementele de cost care concură la stabilirea tarifelor aferente activităților. 
Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informații sunt 
confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prețurile 
unitare și prețul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fără TVA. Ofertanții au 
obligația de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale exacte. 
În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Moneda 
pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț va fi cotat în altă monedă, 
în vederea conversiei prețului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficială pentru cursul de 
schimb care trebuie luat în calcul este Banca Națională a României www.bnr.ro . Data cursului 
de schimb este data publicării anunțului de participare. 

Propunerea financiară – se va completa formularul de ofertă 

Propunerea financiara se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct. 

E. Alte informații 

1) Garanția de participare. Garanția de participare este în valoare de 5.000 lei. Perioada 
de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. 



Modul de constituire: Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații 
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in condițiile legii, sau prin depunerea în 
numerar la casieria autorității contractante. Garanția de participare se va depune în contul 
UAT ORAȘ NĂVODARI deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, cod fiscal 4618382. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției de participare se va executa 
necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire 
la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de 
participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații: își retrage 
oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie 
garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
achiziție publică; oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în 
perioada de valabilitate a ofertei. 

Notă: Dovada constituirii garanției de participare, va însoți oferta, neintroducându-se în plicul 
exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată 
cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. 

2) Garanția de bună execuție: Garanţia de bună execuţie este de 5% din prețul 
contractului, fără TVA și se constituie de către prestator, în scopul asigurării autorității 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

Garanţia de bună execuție se va constitui conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 
“prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, prevederile 
art. 36 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător”, sau se va constitui prin rețineri succesive 
din valoarea facturii, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). În acest caz, contractantul 
are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. 
(5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție 
publică, fără TVA. 

 Potrivit art. 41 din HG nr. 395/2016 - ,,autoritatea contractantă are dreptul de a emite 
pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de 
achiziție publică / contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are 
obligația de a notifica pretenția atât a contractantului, cât și emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al 
prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul 
are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.” 

Restituirea garanției de bună execuție se va efectua la solicitarea scrisă a Prestatorului, 
în cel mult 14 zile de la data finalizării tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă 
autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

F. Modul de prezentare al ofertei 

• Limba de redactare a ofertei: limba română. 

• Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română 
de traducător autorizat. 



• Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor). 

Transmiterea ofertelor: - transmise prin postă, la adresa autorității contractante din 
Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autorității contractante 
din Năvodari, str. Dobrogei. NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța 
majoră, cad în sarcina ofertant. NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autorității 
contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, 
se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise. 2.Mod de prezentare: Oferta se va 
elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina 
a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și 
de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic. 3. Sigilarea și marcarea 
ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor 
introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, 
“PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei 
ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și 
netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, 
denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 20.05.2021, ora 
13.00”. Oferta va fi însoțită de următoarele documente, astfel: a) Scrisoarea de înaintare: 
Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) 
Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va 
fi însoțită de copia după actul de identitate al persoanei imputernicite), c) Garanția de 
participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie), 

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, garanția de participare vor însoți oferta 
neintroducându-se în plicul exterior. 

Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul Primăriei Orașului Năvodari din Năvodari, 
str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanța. 

Termen limită de primire oferte: 20.05.2021, ora 09.00. 

G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR 

1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 20.05.2021, ora 
13.00, la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanța. 

1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de 
sarcini şi propunerea de contract. 

1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „pretul cel mai 
scazut”. 

UAT ORAȘ NĂVODARI,  
PRIMAR, 

FLORIN CHELARU 
 
 
 
 

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME, 
CONSTANTIN ADRIAN 

 
 



 

 
 

 

 

                                               APROBAT, 
 PRIMAR, 

          FLORIN CHELARU 
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 
SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI DE 

PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN NAVODARI PENTRU ANUL 
2021 

 
 
 CAP. I.  DATE GENERALE 
 
         1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea serviciului de Salvamar şi 
a posturilor de prim ajutor PLAJA NAVODARI. 
 

 1.2. Organizarea serviciului de salvamar şi a posturilor de prim ajutor se vor face 
cu respectarea și conform prevederilor H.G. nr. ș1136/2007 şi a O.U.G. nr. 19/ 
22.02.2006, cu modificările și completările ulterioare.  

La formularea ofertei și depunerea acesteia, ofertanții vor respecta cerințele  
impuse de prevederile H.G. nr. 1136/2007, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

 CAP. II.  ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALVAMAR 
 
 2.1. Serviciul de Salvamar va avea următoarea organizare astfel: 

-  14 caiace;                     
                       -  14 posturi de observare în foişor; 

-  2 posturi de prim ajutor; 
   -  2 patrule rapide, cate una pentru fiecare 7 posturi de salvare; 

Ambarcaţiunile vor fi înscrise în Registrul de la Capitanie, prin grija 
prestatorului.  
 
 
 

            ORASUL UNDE SOARELE SARUTA  MAREA 

Str. Dobrogei nr. 1, Judeţul Constanţa 
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ◼ Fax: 0241 761 606 

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro 

 

http://www.primaria-navodari.ro/


 
 CAP. III.  ÎNCADRAREA CU PERSONAL, PROGRAMUL DE LUCRU, DOTAREA 

PERSONALULUI   
 
           3.1. Personalul de salvare va fi recrutat, încadrat şi echipat. 
 3.2. Personalul care conduce ambarcaţiunile va deţine obligatoriu Brevet sau 
Certificat de capacitate corespunzător tipului de ambarcaţiune. 
 3.3. Programul de lucru al posturilor de salvare şi al ambarcaţiunilor va fi zilnic, 
între orele 08.00 – 20.00. 
 3.4. Personalul încadrat va cuprinde obligatoriu: 
 
PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 01.06.2021 – 15.09.2021 

 1 persoană (coordonator serviciu salvamar)  
 1 persoană  șef de sector x 2 sectoare = 2 persoane  
 1 persoană adjunct sef sectoare x 2 sectoare = 2 persoane  
 4 persoane posturi de salvare x 14 posturi = 56 persoane 
 1 persoană șef puncte de prim ajutor =   1 persoană  
 3 persoane x 2 puncte de prim-ajutor = 6 persoane 

Total 68 de persoane 
 

     Conducătorii caiacelor pot fi persoane care fac parte din componența posturilor 
de salvare/adjuncților de sefi de sectoare sau a șefilor de sectoare. 

  
DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, PERSONALUL ANGAJAT CA 

SALVAMAR TREBUIE SĂ POSEDE CERTIFICAT DE SALVAMAR ACVATIC 
CALIFICAT CONFORM ART. 7 PCT. 2 DIN HG NR. 1136/2007 VALABIL PE 
PERIOADA PRESTĂRII SERVICIULUI.  
 
 DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, PERSONALUL CARE CONDUCE 
AMBARCAȚIUNILE VA DEȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU BREVET SAU CERTIFICAT 
DE CAPACITATE CORESPUNZĂTOR TIPULUI DE AMBARCAȚIUNE, CONFORM 
ORDINULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 534/2007.   
 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL ŞI DOTAREA CU APARATURĂ ŞI 
MEDICAMENTE A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR SE VA FACE DUPĂ 
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ÎN CONFORMITATE CU BAREMELE APROBATE ALE 
MINISTERELOR DE RESORT ŞI CU SPECIFICUL CAZURILOR DE ACCIDENTE - 
ÎNEC, INFARCT MIOCARDIC, INSOLAŢIE, REANIMARE ŞI ALTELE - PE PLAJE. 

 
LA FORMULAREA OFERTEI SE VOR AVEA ÎN VEDERE SI CERINTELE 

MINIME PREVĂZUTE DE ART.  7 ȘI 10 DIN HG NR. 1136/2007 PENTRU APROBAREA 
NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE SALVARE 
ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR PE PLAJĂ.  

 
 Personalul desemnat să îndeplinească prevederile contractului și ale caietului de 
sarcini nu vor presta  servicii de salvamar / conducător de caiac în lipsa deținerii 
certificatelor de salvamar acvatic calificat / a brevetelor sau certificatelor de capacitate 
corespunzătoate tipului de ambarcațiune.  
 
 NOTA – SALVAMARII VOR FI DOTATI CU ECHIPAMENT 
ADECVAT/COSTUME DE BAIE CU ÎNSEMNELE ,,SALVAMAR”. 
 



 
 3.5. Activitatea de șef de sector va fi îndeplinită în mod obligatoriu  de către un 
specialist, instructor salvator. 
   

CAP. IV.    DOTAREA POSTURILOR DE SALVARE 

 

4.1. Dotarea posturilor de salvare se va face, după semnarea contractului,  
respectând toate cerinţele reieşite explicit din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1136/2007 și a Regulamentului de funcționare al 
serviciului de salvamar și al punctelor de prim ajutor pe plajele din stațiunea Mamaia Nord 
/ Năvodari astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari. 

4.2. Primăria Navodari va pune la dispoziţia prestatorului baza si punctele de 
organizare pe durata desfășurării contractului.   

4.3. Ofertantul va achiziționa și va lăsa în proprietatea UAT Orașul 
Năvodari la finalul contractului următoarele dotări minime : 

-  posturi de observare existente - foişore existente = 8 buc. – acestea se vor 
recondiționa în cadrul contractului pentru care se vor asigura dotări complete în cadrul 
contractului ce se va atribui în temeiul prezentului caiet de sarcini;  

-  posturi de observare noi - foișoare noi= alte 6 buc. (alte 6 buc. decat cele 
furnizate anul trecut) – se vor furniza și vor  fi dotate în cadrul contractului conform 
prevederilor legale cu toate dotările puse în vedere de legiuitor pentru fiecare foișor în 
parte, toate acestea urmând să se realizeze în cadrul contractului;  

Foișoarele recondiționate, dar și noile foișoare care se vor furniza, 
transporta monta și dota în cadrul contractului vor rămâne în proprietatea UAT 
Oraș Năvodari la sfârșitul contractului urmând să fie predate achizitorului pe 
baza de proces-verbal. 

Prestatorul va asigura, după încheierea contractului, pentru prestarea 
corespunzătoare a serviciului următoarele dotări: 

- caiace = 14 buc.; 

- pavilion „plaja supravegheata”  = minim 14 buc; 

- pavilion „înotul recomandat numai inotatorilor experimentati” = minim 
14 buc; 

- pavilion „intrarea in apa interzisa” = minim 14 buc; 

- placă indicatoare „permis inotul”  = minim 14 buc; 

- placă indicatoare „interzis inotul” = minim 14 buc; 

- placă „post salvare” = minim 14 buc 

- panouri cu „reguli ptr. evitarea înecului” = minim 14 buc; 

- balize cu lest = minim 280 buc; 

- colaci de salvare = minim 28 buc; 

- veste de salvare = minim 28 buc. 

- ancoră pentru barcă cu saulă = minim 2 buc; 

- fluier cu saulă = minim 108 buc; 

- planşe individuală = minim 54 buc; 



- trusă de prim ajutor pentru înec = minim 14 buc; 

- trusă pentru reparat barca = minim 4 buc; 

- trusă pentru reparat motorul = minim 2 buc; 

- echipament pentru salvamar = minim 54 buc; 

- staţie cu husă = minim 28 buc; 

- labe, vizor şi tub pentru înot = minim 54 buc. 

- şalupe cu motor (se vor asigura de către prestator și nu vor intra în 
proprietatea UAT Oraș Năvodari la încheierea prestării serviciului)= minim 2 
buc.; 

In situatia în care reglementările legale pun în vedere asigurarea unor 
dotări suplimentare față de cele menționate mai-sus se vor respecta prevederile 
legale în vigoare.  

În termen de 15 zile de la data finalizării prestației, prestatorul va preda 
achizitorului / beneficiar UAT Orașul Năvodari următoarele dotări care rămân în 
proprietatea UAT Oraș Năvodari – Primăria Orașului Năvodari:  

-  posturile de observare noi - foișoare noi= cele 6 buc. furnizate în temeiul 
contractului (alte 6 buc. decat cele furnizate anul trecut) – se vor furniza și vor fi 
dotate în cadrul contractului conform prevederilor legale cu toate dotările puse în 
vedere de legiuitor pentru fiecare foișor în parte, urmând să fie predate în 
proprietatea și, inclusiv, folosința UAT Oraș Năvodari la finalizarea perioadei de 
prestare a serviciului.  

-  posturi de observare existente - foişore existente = 8 buc. – acestea se vor 
recondiționa în cadrul contractului pentru care se vor asigura dotări complete în 
cadrul contractului ce se va atribui în temeiul prezentului caiet de sarcini, urmând 
să fie predate în proprietatea și, inclusiv, folosința UAT Oraș Năvodari la 
finalizarea perioadei de prestare a serviciului. 
 

CAP. V. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI DE SALVAMAR. ORGANIZARE 
SERVICIULUI  

 
5.1. MODUL DE EXECUTARE va fi detaliat la nivelul ofertei tehnice prezentate 

de către prestator pentru fiecare post în parte, în conformitate cu care se va desfăşura 
întreaga activitate a prestatorului și numai cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.  

 

 
              5.2. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE SALVARE SI A POSTULUI DE PRIM 
AJUTOR 

 
Serviciul de salvare se va organiza de catre ofertant astfel: 
 

▪ Bazele de salvare acvatică coordonează activitatea posturilor de observare 
(foişoare) de SALVAMAR şi au în subordine o zonă de maxim 3000 metri; 

▪ Posturile de observare (foişoare) de salvare acvatică – 14 -  vor fi amplasate la 
cca. 20 – 30 m fata de linia apei astfel încât să permită o bună supraveghere 



asupra zonei de imbaiere şi vor fi amplasate conform planului urbanistic zonal de 
amenajare al plajei Navodari; 

▪ Echipa de salvare acvatică va fi alcătuită din minimum doi salvamari acvatici 
calificaţi conform legii; 

▪ Numărul echipelor de salvare acvatică existente la un post de observare este de 
minim doua, numărul echipelor de salvare putând crește în funcţie de afluenţa 
turiştilor şi înotătorilor şi caracteristicile zonei de îmbăiere respective; 

▪ Fiecare post de observare salvare acvatică este condus de un şef de post. Şeful 
de post are sarcina de a organiza activitatea de patrulare pe apă şi pe mal, de a 
mobiliza echipa pentru intervenţie în timpul cel mai scurt, de a asigura 
coordonarea activităţii de intervenţie şi de a asigura instruirea permanentă a 
echipelor de salvare acvatică; 

▪ Şeful postului de salvare acvatică îşi numeşte înlocuitorii care preiau atribuţiile 
acestuia în cazul indisponibilităţii titularului. 
 
 
 
 
Echipa de salvare acvatică are următoarele atribuţii principale: 
 
a) deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului şi/sau a 

bolnavului, acordarea primului ajutor medical, transportarea şi predarea acestuia pentru 
a fi preluat de personalul medical de specialitate; 

b) patrularea preventivă pe apă şi pe mal în zonele de îmbăiere şi în zonele în 
care se practică activităţi de agrement nautic; 

c) orice alte sarcini la care s-au obligat prin clauzele contractului în baza căruia a 
fost angajată. 

Bazele de salvare acvatică sunt dotate cu echipament, materiale de intervenţie, 
salvare şi transport al accidentatului şi/sau a bolnavului, conform baremurilor prevăzute 
in prezentul caiet de sarcini. 

 
Posturile de observare SALVAMAR vor fi dotate cu echipament asigurat prin 

îngrijirea şi pe cheltuiala prestatorului, materiale de intervenţie, salvare şi transport al 
accidentatului şi/sau a bolnavului, conform baremurilor prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini. Şeful postului de observare răspunde de folosirea şi de păstrarea acestor 
materiale. 

Fiecare salvator acvatic va fi dotat minim cu echipament şi materiale de 
intervenţie, salvare a accidentatului şi/sau al bolnavului, conform baremului prevăzut în 
anexa nr.2. 

Ambarcaţiunile de salvare vor fi dotate minim conform baremurilor prevăzute în               
anexa nr. 3. 

Trusele de prim ajutor vor fi dotate minim cu materiale sanitare şi instrumente 
medicale, conform baremurilor prevăzute în anexa nr. 4. 

Însemnele, legitimaţiile şi culorile distinctive ale echipamentelor de salvare 
acvatică sunt unice pe întreg teritoriul României şi sunt stabilite de către Asociaţia 
Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România. 

Echipamentele membrilor echipelor de salvare acvatică vor fi de culoare roşie şi 
galbenă cu inscripţia „SALVAMAR”. 

În cazul accidentelor, echipele de salvatori acvatici apelează serviciul de 
ambulanţă care are obligaţia de a prelua de la acestea persoanele accidentate. 
 

Măsuri generale pentru prevenirea accidentelor acvatice 



 
În vederea prevenirii accidentelor acvatice pe plaje sunt obligatorii de respectat 

următoarele reguli: 
a) amplasarea panourilor de avertizare şi a celor de informare într-un loc cât mai vizibil; 
b) înnoirea de câte ori este nevoie a panourilor de avertizare şi a celor de informare de 
pe mal ; 
c) verificarea după fiecare furtună a legăturilor geamandurilor, realinierea lor în funcţie 
de adâncimea apei precum şi completarea geamandurilor lipsă; 
d) arborarea de steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare; 
e) delimitarea zonelor de îmbăiere de zonele în care se practică activitatea de agrement 
nautic; 
f) realizarea permanentă a curăţeniei, îndepărtarea de pe plajă şi din zona submersă de 
îmbăiere a obiectelor periculoase. 
 

Semnalizarea plajei se realizează conform standardelor internaţionale 
prezentate în anexa nr. 5, după cum urmează: 
a) steag roşu - galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori 
acvatici; 
b) steag roşu - galben împreună cu un steag galben pentru zonele de îmbăiere care sunt 
supravegheate de salvatori acvatici, dar înotul nu este recomandat; 
c) steag roşu - galben împreună cu un steag roşu pentru zonele de îmbăiere în care 
condiţiile nu permit accesul persoanelor în apă; 
d) steag în carouri alb - negru pentru zonele în care se practică agreement nautic şi 
îmbăierea este interzisă; 
e) steag alb cu logo sau scris opţional privind sigla, numele, agentului care prestează 
activitatea de salvamar. 
 

Marcarea plajei si a locurilor de îmbăiere ale acesteia se face, în funcţie de 
configuraţia locului, prin mijloace vizuale, costiere şi plutitoare cu respectarea 
prevederilor legale.  

 
Marcarea adâncimii apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor, 

de culoare portocalie, conform anexei nr. 6, lestate cu greutăţi din beton şi plasate la 
intervale de maximum 50 m - 100 m. Pe corpul flotorului se marchează cu vopsea neagră 
cifra corespunzătoare adâncimii pe care o indică. 

 În cazul în care apa are o adâncime uniformă, geamandurile se ancorează spre 
larg, pe linia adâncimii de 1,50 m la plajele pentru adulţi şi a celei de 0,70 m la plajele 
pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele prin saule susţinute 
cu bucăţi de plută, care îngrădesc locul de îmbăiere respectiv. 

 În cazul în care adâncimea variază, geamandurile se ancorează la distanţe mai 
mici de 50 m, astfel încât să se poată delimita cât mai exact linia adâncimii de 1,50 m şi, 
respectiv, de 0,70 m. 

DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI TOATE DOTĂRILE SE VOR ASIGURA 
PRIN GRIJA PRESTATORULUI. PENTRU TOATE SEMNALIZARILE EXECUTATE, 
PRESTATORUL VA RESPECTA PREVEDERILE LEGALE. 

 Obstacolele de pe fundul apei, gropile sau pragurile se marchează şi se 
înconjoară cu balize. 

 Pe plaja se vor afisa  pe panourile de informare şi avertizare, în mod cât mai 
vizibil, instrucţiuni în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională, 
privind: permisiunea de intrare în apă, interdicţia de a se depăşi o anumită linie, 
folosirea diferitelor mijloace plutitoare şi altele, conform anexei nr. 5 . 



 Marcarea zonelor rezervate ambarcaţiunilor se face în apă începând de la mal şi 
cel puţin până la limita geamandurilor cu ajutorul culoarelor de semnalizare. 

Culoarul va fi plutitor, confecţionat din saulă pe care sunt inserate mici 
geamanduri de formă sferică sau ovală, colorate alternativ roşu şi galben , şi având 
diametrul minim de 100 mm, conform anexei nr. 7. 

Atât la mal cât şi în apă acestea vor fi ancorate astfel încât să se asigure 
integritatea culoarului indiferent de condiţiile meteo, şi să se evite posibilitatea de 
accidentare a turiştilor de pe plajă şi din apă. 
 
           Organizarea postului de prim ajutor 
 

Se vor organiza două posturi de prim ajutor, având sarcina să acorde primul 
ajutor medical persoanelor accidentate sau celor salvate de la înec. 

Posturile de prim ajutor se vor asigura în sedii uşor accesibile, cu spaţii 
corespunzătoare necesităţilor. Sediile posturilor de prim ajutor se marchează cu 
pavilioane albe având desenată "crucea vieţii". Postul de prim ajutor trebuie să 
aibă asigurată o legătură rapidă cu staţia de salvare locală, prin staţii de radio 
emisie - recepţie, pentru preluarea cazurilor grave. 

Posturi SALVAMAR şi cele de prim ajutor pot fi comasate sub conducerea 
unui singur responsabil. 
 
          5.3.  PERSONALUL SALVAMAR se va incadra de catre ofertant si trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii: 
 
a) are vârsta de minimum 18 ani; 
b) nu are antecedente penale; 
c) are o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fişa medicală; 
d) a parcurs formele de pregătire profesională, conform legii; 
e) a promovat examenul de atestare în profesie, conform legii. 
 
 Angajarea salvatorilor se va face dupa verificarea de catre capitania portului in a 
carei raza teritoriala se afla a cunostintelor marinaresti si a celor de acordare a primului 
ajutor. 
 După semnarea contractului, personalul care conduce ambarcatiunile va detine 
in mod obligatoriu brevet sau certificate de capacitate corespunzator tipului de 
ambarcatiune. 
 Responsabilii posturilor de salvare vor fi autorizati de catre capitania portului in a 
carei raza teritoriala se afla postul. 
 Serviciul de salvamar se va asigura in perioada 01.06.2021 – 15.09.2021, intre 
orele 08.00 – 20.00. 
 Personalul posturilor de salvare are urmatoarele obligatii – enumerarea de mai 
jos având rol exemplificativ și obligatoriu: 

- responsabilul posturilor de salvare va verifica zilnic starea ambarcatiunilor, 
echipamentelor de salvare si a geamandurilor, va instrui personalul de 
salvare, va supraveghea sectorul in lipsa personalului de salvare; 

- sa supravegheze turistii aflati pe plaja si in zona de imbaiere; 
- sa atentioneze inotatorii care depasesc linia geamandurilor actionand 

pentru aducerea lor inapoi; 
- sa salveze si sa acorde primul ajutor turistilor aflati in pericol de inec, 

accidentati pe plaja sau celor cu probleme medicale cauzate de expunerea 
la soare. 

 



CAP. VI.  PREZENTAREA OFERTEI 

 
6.1. Oferta financiara va cuprinde pretul total al serviciilor prestate, pretul de 

inchiriere/ achizitie al dotărilor și va cuprinde toate cheltuielile si taxele platite sau 
platile ocazionate de realizarea acestora. Acesta va fi exprimat in lei, fără T.V.A., iar 
TVA-ul se va evidenţia distinct, daca este cazul.  

6.2. Preţul serviciilor va cuprinde cheltuielile prestatorului cu salariile 
personalului, inclusiv întreţinerea ambarcaţiunilor, preţul carburanţilor şi lubrifianţilor, 
precum şi toate taxele şi cheltuielile considerate obligatorii legale ale contractantului, 
profitul, exclusiv TVA. 

 

               CAP. VII.   RECEPŢIA SERVICIULUI DE SALVAMAR 

 
7.1. Recepţia și plata serviciului se va face de către împuterniciţii Primăriei 

NAVODARI, pe bază de proces-verbal de recepţie. 

 

 

 

CAP. VIII.  DURATA CONTRACTULUI 

 

8.1.  Durata de derulare a contractului este intre 01.06.2021-15.09.2021, 
intre orele 08.00 – 20.00. 

CAP. IX.   MODALITAŢI DE PLATĂ 

 

9.1.   Plata contravalorii serviciului prestat se efectuează în baza 
procesului-verbal de recepţie, a situaţiei de plată si a facturilor emise de 
prestator, în limita bugetului aprobat / a disponibilitatilor bugetare. 

9.2. Decontarea facturilor bilunar se va realiza in maxim 30 zile in functie 
de disponibilitatile bugetare, termen calculate de la data acceptarii si 
inregistrarii la sediul beneficiarului a facturii fiscale însoțită de raportul de 
prestare a serviciului și a procesului verbal de recepție. 

 

           CAP. X.  GARANŢII 

 
.      10.1.Garanţia de bună execuţie este de 5 % din valoarea întregii prestaţii şi 
reprezintă garanţia pentru executarea serviciului.  

10.2. Garantia se poate constitui și prin rețineri succesive din plata cuvenită 
pentru facturile emise de prestator. Înainte de semnarea contractului, prestatorul 
este obligat să facă dovada deschiderii contului de garanție la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului competent, în care se va vira 0,5 % din valoarea 
contractului.  

10.3. Garanția de bună execuție se va restitui în termen de 14 zile de la data 
îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă 
beneficiarul nu emis până la acea dat o pretenție asupra acesteia.   



 
 
 
 
 
 
CAP.XI. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 
 

         PROTECŢIA MUNCII 
Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 

319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, precum 
şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente. 

Relaţii suplimentare privind legislaţia în domeniul protecţiei şi securităţii muncii se 
pot obţine de la organismele abilitate: Inspecţia Muncii, Str. Matei Voievod nr.14, Sector 
2, Bucureşti, tel. +40-213027030, site web: http://www.inspectmun.ro şi Asociaţia de 
Standardizare din România sediul in Str. Mendeleev 21-25, cod poştal 70168, sector 1, 
Bucureşti, tel: 021 650.20.80, site web: http://www.asro.ro, precum şi de la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Constanta.. 

Ofertanţii trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea 
acesteia au ţinut cont de obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii . 
 
 
 
 

PROTECŢIA MEDIULUI 
Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislaţia în vigoare în 

domeniul protecţiei mediului, informaţii relevante putând fi obţinute de la Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Lacul Morii nr. 151, sector 6, Bucureşti, telefon 
+40-21-4934253, +40-21-4934239, fax +40-21-4934237, e-mail office@anpm.ro, site 
web: http://www.anpm.ro, precum şi de la Agenţia de Protecţia Mediului Constanta, 
precum şi de la Ministerul Mediului, Bd. Libertatii nr. 12, Sect. 5, Bucuresti, Romania, 
telefon (centrala) : +40-213160215, Relaţii cu publicul: +40-213163874, e-mail: 
relatii.cupublicul@mmediu.ro, site web: http://www.mmediu.ro. 
 

 
Ofertanţii trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea 

acesteia au ţinut cont de obligaţiile legale referitoare la protecţia mediului . 
 

 
DIRECȚIA ACHIZIŢII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME, 

 
CONSTANTIN ADRIAN 
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                                                                                            Anexa nr. 1 
 
 

BAREMURILE MINIME 
pentru dotarea bazelor de salvare acvatica si a posturilor SALVAMAR 
cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al 

accidentatului si/sau a bolnavului 
 

 
 1) Baremul minim de dotare a bazelor de salvare acvatica cu echipament si 
materiale pentru interventie, salvare si transport a persoanelor accidentate in zona de 
imbaiere: 
 

a) statie radio de emisie – receptie            
b) 2 barci cu motor echipate complet      
c) 1 ski – jet                                              
d) trusa cu materiale sanitare                   
e) instrumente medicale de prim ajutor  
f) minge de salvare                                  
g) targa speciala                                       
h) caiac de patrulare si salvare                
i) plansa de salvare                                 
j) pături                                                  
k) catarg                                                  
l) binoclu. 

 
 
2) Baremul minim de dotare a posturilor de observare ale salvatorilor acvatici - salvamar 
cu echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport a persoanelor 
accidentate în zona de îmbăiere: 
 
      a)  barcă de salvare echipată complet   
      b)  staţie radio de emisie – recepţie      
      c)  binoclu                                             
      d)  trusă cu materiale sanitare               
      e)   instrumente medicale de prim ajutor  
      f)  minge de salvare                              
      g)  targă specială                                  
      h)  pături                                               
      i)  planşă de salvare                             
      j)   caiac de salvare                               
      k)   catarg                                              
      l)   post de observare              
             

 
 



Anexa nr. 2 
 
 

BAREMUL MINIM 
pentru dotarea fiecarui  membru al echipei de salvare acvatica 

 
 
 

1) Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu :      
- echipament individual  

 
a) fluier                                                                                 
b) pantalon scurt rosu cu insemnele si sigla SALVAMAR  
c) geaca rosie,scurta de fas cu insemnele si sigla SALVAMAR 
d) bluza rosie sau galbena cu maneci cu insemnele si sigla SALVAMAR                                            
e) sapca de culoare rosie sau galbena cu sigla SALVAMAR 
f) costum de baie rosu cu insemnele si sigla SALVAMAR  
g) pelerina rosie, lunga, captusita, din fas cu insemnele si sigla SALVAMAR 
h) ochelari de protectie impotriva razelor solare 

 
Nuantele culorilor: 
a) rosu – PMS 186 
b) galben – PMS 123 

 
   -  materiale necesare pentru intervenţie şi salvare 

 
a) pluta sau centura de salvare                      
b) statie radio de emisie – receptie               
c) labe pentru inot                                         
d) tub si vizor pentru inot                             
e) costum de neopren                                    

                                                                      
 
                                                                               
 
 



     Anexa nr. 3 
 
 

 
BAREMUL MINIM 

pentru dotarea ambarcatiunilor de salvare 
 
 
 

1) Echipamentul minim de dotare, obligatoriu al ambarcaţiunilor de salvare 
ambarcaţiuni cu vâsle: 

a) staţie radio de emisie – recepţie    
b) ancoră                                           
c) colac de salvare                            
d) veste de salvare                            
e) pluta sau centura de salvare         
f) labe pentru inot             
 

 
 

2) Echipamentul minim de dotare, obligatoriu al ambarcaţiunilor de salvare cu motor: 
a) staţie radio de emisie – recepţie    
b) pagaie                                            
c) ancoră                                            
d) colac de salvare                             
e) veste de salvare                             
f) pluta sau centura de salvare          
g) labe pentru inot                     

 
 
 
 
 
                                                                               



                                                                                  Anexa nr. 4 
 

BAREMURI MINIME 
pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale 

sanitare si instrumente medicale 
 
1) Materiale sanitare din trusa de prim ajutor: 
 
a) apă oxigenată 200 ml                         
b) alcool sanitar 200 ml                          
c) alcool iodat 5 % 200 ml                     
d) soluţie rivanol 1 % 200 ml                 
e) comprese sterile 20 buc.                     
f) feşe sterile 10 buc.                              
g) vată medicinală                                 
h) role leucoplast 1 buc.                         
i) plasturi cu rivanol 2 pachete              
j) mănuşi chirurgicale                            

 
                  
 
2) Instrumente medicale din trusa de prim ajutor: 
a) pompă manuală pentru respiraţie artificială                
b) măşti pentru respiraţie artificială de diferite mărimi   
c) pipe Guedel de diferite mărimi                                   
d) pensă pentru limbă                                                      
e) deschizător de gură                                                     
f) “batista salvatorului” sau alte dispozitive ajutătoare pentru respiraţia gură 

la gură                                                                 
e) atele Krammer de diferite mărimi                              
f) atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizări fracturi   
h) atelă cervicală 
g)       trusa medicala pt salvare - tip                                     

 
 

                                                                       
 



                                                         Anexa nr. 5 
 
 

 Mijloace de semnalizare 
1.a) Steaguri     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steag Însemnătate Culoare (pantone) Forma 

 

Alb cu logo/scris 

(opţional) 

 

Sigla/logo/numele 

Agentului care 

prestează 

activitatea de 

salvamar 

 

 Dreptunghi 

1000/750 mm 

 

Roşu cu galben 

 

Plajă 

supravegheată, 

destinată înotului. 

Accesul 

ambarcaţiunilor 

interzis. 

 

PMS 186 

PMS 123 

 

Dreptunghi 

1000/750 mm, 

împărţit orizontal 

în două părţi 

egale, cea de 

deasupra roşie iar 

cea de dedesubt 

galbenă 

Roşu 

 

Sub steagul roşu 

cu galben: 

Intratul în apă 

Interzis: 

PMS 186 Dreptunghi 

1000/750 mm 

 

Galben 

 

Sub steagul roşu 

cu galben: 

Înotul nu este 

recomandat decât 

înotătorilor 

experimentaţi. 

PMS 123 Dreptunghi 

1000/750 mm 

 

Carouri Alb/negru 

 

Zona rezervată 

ambarcaţiunilor, 

înotul este interzis. 

 

 

 Dreptunghi 

1000/750 mm, 

împărţit în patru 

dreptunghiulare. 

Cele din stângasus 

şi dreapta-jos 

negre, cele din 

1.b)  Semnalizarea pe plaja si in zonele de imbaiere 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Panouri 
 
a) de informare                     
- dimensiune: 150/100 cm; 
- culoarea de fond: alb; 
- culoarea textului: negru; 
 
b) de avertizare                   
- dimensiune: 75/75 cm; 
- culoarea de fond: alb; 
- simbolul: negru; 
 
 
 
 

                   
 

 
 
 
 

 
                                                                      
 
 



                                                                                            Anexa nr. 6 
 

Geamanduri de semnalizare 
 
 
- culoarea: portocalie PMS 716                          
- culoarea textului ce indică adâncimea: negru; 
- dimensiuni: - diametru minim 300 mm; 
                       - înălţime minim 300 mm; 
 
 

                             

                                           

 
 
 
 
 
                                                                                 



                                                                               Anexa nr. 7 
 
 
 
Geamanduri de semnalizare a zonelor rezervate agrementului nautic 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
       DIRECȚIA ACHIZIŢII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME, 
  
                                                             Constantin Adrian 
 
               

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 



Anexa nr. 1 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 

Terţ susţinător tehnic 

.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experiență similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

Către,  

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ,,SERVICIUL DE SALVARE 
ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI 

PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2021” (denumirea contractului de achiziţie publică), noi 
....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 

.................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care 
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării 

contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității contractante 
beneficiare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 

prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant 
şi autoritatea contractantă. 
 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru executant, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea tehnică. 

 
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), 
declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita 

prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă 
din documentul anexat prezentului Angajament.  

 
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor 

asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat 
.............................................................. (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 

Data completării,                     Terţ susţinător, 
...........................              ..................... 

            (semnătură autorizată) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

OPERATOR ECONOMIC                                                     
_____________________ 

     (denumirea/numele) 
 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică 
 
 

Către PRIMARIA ORAȘULUI NĂVODARI, Str. DOBROGEI Nr. 1, Jud. CONSTANȚA 
        (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 
 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ,,SERVICIUL DE 
SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL 

NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2021”, noi _________________, având 
sediul înregistrat la ___________________,  ne obligăm faţă de UAT ORAȘUL 

NĂVODARI – PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI  (denumirea autorităţii contractante)                      
 
 Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea 

______________________, în limita a 5000 RON (cincimiilei) la prima sa cerere 
scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia 

în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este 
cauzată de culpa ofertantului,  fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de 
la literele a) - c) de mai jos (cazul garanţiei care se execută necondiţionat conform 

art. 37 din H.G. NR. 395/2016) 
  

 a) ofertantul _____________________(denumirea/numele), şi-a retras 
oferta în perioada de valabilitate  a acesteia;   
 b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie 

in termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016                                              
 c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 

___________________________                                                                                                      
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achizitie publica/acordul-

cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 

         
 Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

         
 Data Completării................................. 
 

 Parafată de Banca/Societatea de Asigurări __________ în ziua ______ 
luna _______anul   

                 (semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de 
participare) 
 

          (semnătura autorizată)   
 

                                             
   



 

OPERATOR ECONOMIC                                                     
_____________________ 

     (denumirea/numele) 
 

 
 

         INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
 

Către PRIMARIA ORAȘULUI NĂVODARI, Str. DOBROGEI Nr. 1, Jud. CONSTANȚA 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 Cu privire la contractul de achiziţie publică ,,SERVICIUL DE SALVARE 
ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI 

PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2021”, încheiat între __________________ , în calitate 
de contractant, şi UAT ORAȘ NĂVODARI – PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, în 
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, 

până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea 
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o 

declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum 
sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se 
va face în termenul menţionat în cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din HG 

395/2016. 
 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 

 În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte 
asupra angajamentului emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz 

contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
 

 Parafată de  _________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 
              
          

 
 

 
(semnătura autorizată) 

 
 

  



 
Model ACORD DE ASOCIERE 

 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, 

privind achizitiile publice 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în 
calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate 
de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 
2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de 
................................... ................................(denumire autoritate 

contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare.  
 

                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică este: 

 
1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune 
desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui 

asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada 

derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de 
îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 
procedurii de achiziţie).  

 
 



4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi 

pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 

pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 
procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la 

art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 
6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va 
fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute 
la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui) 

 
 

Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 

___________________ 
 

ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa 
în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Operator economic                           Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

………………….                                                            Nr…………../……………… 
(denumirea/numele) 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
 Către PRIMARIA ORAȘULUI NĂVODARI, Str. DOBROGEI Nr. 1, Jud. 

CONSTANȚA, 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 Ca urmare a invitatiei de participare aparuta în SEAP, cu nr …….. din 

………..(ziua/luna/anul)……………………., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului……..(denumirea contractului de achiziţie publică) ,,SERVICIUL DE 

SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL 
NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 2021”, noi……………….(denumirea/numele 
operatorului economic sau asocierii, dupa caz, adresa telefon 

fax)………………………….vă transmitem alăturat, in nume ………………………( propriu sau in 
numele asocierii,  dupa caz) următoarele: 

 
1.  Coletul nesigilat continând: 
- Documentul de plata……………….. (tipul, seria/numărul,emitentul) 

………………………………privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilite 
de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

- Împuternicire si copie act de identitate imputernicit ( dacă e cazul); 
 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original(1 exemplar)  

şi în copie (2 exemplare). 
        

            Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface 
cerinţele. 

 
 
     Data completării…………….                                                      Cu stimă, 

 
 

                                    
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

………………………… 
(denumirea, ştampila şi semnătură autorizată în original) 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Operator economic 

_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
PRIMARIEI ORAȘULUI NĂVODARI, Str. DOBROGEI Nr. 1, Jud. CONSTANȚA 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 

 
 
 

 
 

          Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Operator economic 
_____________________ 

 (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
PRIMARIA ORAȘULUI NĂVODARI, Str. DOBROGEI Nr. 1, Jud. CONSTANȚA 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

    Operator economic, 
.................................. 
(semnătură autorizată) 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

Nr
. 

crt
. 
 

 
 

 

Obiect 
contra

ct 
 

 

Codu
l CPV 

 

Denumirea/nu
me beneficiar 

/client 
Adresa 

 

Calitatea 
prestatorului

*)  

 

Preţ 
total 

contract 

 

Procent 
îndeplin

it de 
prestato

r (%) 

 

Perioadă 
derulare 

contract 
**) 

1        

2        

...        

 

 
 

 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

 

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate 
fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 

asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contract  de achiziţie publică  
de prestare de servicii 

SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI DE PRIM 
AJUTOR PE PLAJELE DIN NAVODARI PENTRU ANUL 2021 

nr. ______ data _________ 
 
 

 

Incheiat intre 

 

autoritatea contractantă ORAȘUL NĂVODARI, adresa sediuluI:NĂVODARI, str.Dobrogei 

nr.1, telefon/fax:0241.761603/0241.761606, număr de înmatriculare:--, cod fiscal: R 4618382, 

cont trezorerie CONSTANTA __________________________________, reprezentată prin: 

CHELARU FLORIN, funcţia: Primar şi ec. Mitran Margareta, funcţia: Director Executiv în 

calitate de achizitor, 

si  

______SRL, adresa loc. _____________, ___________ NR. ____, BL. ______, Sc. ____, Ap. ____, 

telefon _________________, număr de înmatriculare: , cod fiscal: _______________-, cont 

trezorerie ___________________________, in calitate de prestator, pe de alta parte. 

  

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

- contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.  

- achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 

- pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 

asumate prin contract; 

- servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  

            ORASUL UNDE SOARELE SARUTA  MAREA 

Str. Dobrogei nr. 1, Judeţul Constanţa 
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ◼ Fax: 0241 761 606 

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro 
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- produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri 

cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de 

a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

- consultant – in prezentul contract, este sinonim cu diriginte de santier, inspector de 

santier, avand calitatea de prestator; 

- forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 

greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii 

contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 

orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

- zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis 

de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 

nu se specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze ,,SERVICIUL DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR 

ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN ORAȘUL NĂVODARI PENTRU SEZONUL ESTIVAL 

2021” in conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, prestatorul obligându-se să 

aibă toate dotările necesare de lege și să ia toate măsurile necesare pentru menținerea stării de 

siguranță în zona plajelor aflate pe teritoriul administrativ al orașului Năvodari, salvarea 

persoanelor și orice altă obligația care cade în sarcina prestatorului serviciului de salvamar.  

  Programul de lucru al posturilor de salvare şi al ambarcaţiunilor va fi zilnic, între orele 08.00 

– 20.00. 

Ofertantul va achiziționa și va lăsa în proprietatea UAT Orașul Năvodari la finalul 

contractului următoarele dotări minime: 

-  posturi de observare existente - foişore existente = 8 buc. – acestea se vor recondiționa în 

cadrul contractului pentru care se vor asigura dotări complete în cadrul contractului ce va 

atribui în temeiul prezentului caiet de sarcini;  

-  posturi de observare noi - foișoare noi= 6 buc. – se vor furniza în cadrul contractului și vor 

fi dotate în cadrul contractului conform prevederilor legale cu toate dotările puse în vedere 

de legiuitor pentru fiecare foișor în parte, toate acestea urmând să se realizeze în cadrul 

contractului;  



Foișoarele recondiționate, dar și noile foișoare care se vor furniza, transporta monta 

și dota în cadrul contractului vor rămâne în proprietatea UAT Oraș Năvodari la sfârșitul 

contractului urmând să fie predate achizitorului pe baza de proces-verbal. 

Personalul încadrat minim obligatoriu pentru prestarea serviciului este: 

PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL  

1 persoană (coordonator serviciu salvamar)  

1 persoană  șef de sector x 2 sectoare = 2 persoane  

1 persoană adjunct sef sectoare x 2 sectoare = 2 persoane  

4 persoane posturi de salvare x 14 posturi = 56 persoane 

1 persoană șef puncte de prim ajutor =   1 persoană  

3 persoane x 2 puncte de prim-ajutor = 6 persoane 

Total 68 de persoane 

Baremul minim de dotare a bazelor de salvare acvatică cu echipament şi materiale 

pentru intervenţie, salvare şi transport al persoanelor accidentate în zona de îmbăiere: 

  a) staţie radio de emisie-recepţie; 

  b) două bărci cu motor echipate complet; 

  c) un ski-jet; 

  d) binoclu; 

  e) trusă cu materiale sanitare şi instrumente medicale de prim ajutor, conform 

baremului minim prevăzut   în anexa nr. 4 la normele metodologice; 

  f) minge de salvare; 

  g) targă specială; 

  h) caiac de patrulare şi salvare; 

  i) planşă de salvare; 

  j) pături. 

                  Baremul minim de dotare a posturilor de observare ale salvatorilor acvatici cu  

echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport al persoanelor accidentate în 

zona de îmbăiere: 

  a) barcă de salvare echipată complet; 

  b) staţie radio de emisie-recepţie; 

  c) binoclu; 

  d) trusă cu materiale sanitare şi instrumente medicale de prim ajutor, conform 

baremului minim prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice; 



  e) minge de salvare; 

  f) targă specială; 

  g) pături; 

  h) planşă de salvare; 

  i) caiac de salvare; 

  j) pături. 

                  Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu 

echipament individual şi materiale necesare pentru intervenţie şi salvare: 

  a) plută sau centură de salvare; 

  b) fluier; 

  c) staţie radio de emisie-recepţie; 

  d) pantalon scurt roşu cu însemnele şi sigla "SALVAMAR"; 

  e) geacă roşie, scurtă de fâş cu însemnele şi sigla "SALVAMAR"; 

  f) bluză roşie sau galbenă cu mâneci cu însemnele şi sigla "SALVAMAR"; 

  g) şapcă de culoare roşie sau galbenă cu sigla "SALVAMAR"; 

  h) costum de baie roşu cu însemnele şi sigla "SALVAMAR"; 

  i) pelerină roşie, lungă, captuşită, din fâş, cu însemnele şi sigla "SALVAMAR"; 

  j) ochelari de protecţie împotriva razelor solare; 

  k) labe pentru înot; 

  l) costum de neopren. 

  2. Nuanţele culorilor: 

  a) roşu - PMS 186; 

  b) galben - PMS 123. 

    Baremul minim pentru dotarea ambarcaţiunilor de salvare- echipamentul 

minim de dotare obligatoriu al ambarcaţiunilor de salvare cu vâsle: 

  a) staţie radio de emisie-recepţie; 

  b) ancoră; 

  c) colac de salvare; 

  d) veste de salvare; 

  e) plută sau centură de salvare; 

  f) labe pentru înot. 

   Echipamentul minim de dotare obligatoriu al ambarcaţiunilor de salvare cu motor: 



              a) staţie radio de emisie-recepţie; 

      b) pagaie; 

      c) ancoră; 

      d) colac de salvare; 

      e) veste de salvare; 

      f) plută sau centură de salvare; 

      g) labe pentru înot. 

 BAREME MINIME pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale sanitare 

şi instrumente medicale. 

  1. Materiale sanitare din trusa de prim ajutor: 

  a) apă oxigenată - 200 ml; 

  b) alcool sanitar - 200 ml; 

  c) alcool iodat 5% - 200 ml; 

  d) soluţie rivanol 1% - 200 ml; 

  e) comprese sterile - 20 buc.; 

  f) feşe sterile - 10 buc.; 

  g) vată medicinală; 

  h) role leucoplast - 1 buc.; 

  i) plasturi cu rivanol - 2 pachete; 

  j) mănuşi chirurgicale. 

  2. Instrumente medicale din trusa de prim ajutor: 

  a) pompă manuală pentru respiraţie artificială; 

  b) măşti pentru respiraţie artificială de diferite mărimi; 

  c) pipe Guedel de diferite mărimi; 

  d) pensă pentru limbă; 

  e) deschizător de gură; 

  f) "batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutătoare pentru respiraţia gură la 

gură; 

  g) atele Krammer de diferite mărimi; 

  h) atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizarea fracturilor; 

  i) atelă cervicală. 

 



     MIJLOACE DE SEMNALIZARE 

  -Steaguri 

             Personalul care conduce ambarcaţiunile va deţine obligatoriu Brevet sau 

Certificat de capacitate corespunzător tipului de ambarcaţiune. 

Programul de lucru al posturilor de salvare şi al ambarcaţiunilor va fi zilnic, între orele 08.00 

– 20.00. 

Ofertantul trebuie sa asigure  urmatoarele:  

- caiace = 14 buc.; 

- pavilion „plaja supravegheata”  = minim 14 buc; 

- pavilion „inotul recomandat numai inotatorilor experimentati” = minim 14 buc; 

- pavilion „intrarea in apa interzisa” = minim 14 buc; 

- placă indicatoare „permis inotul”  = minim 14 buc; 

- placă indicatoare „interzis inotul” = minim 14 buc; 

- placă „post salvare” = minim 14 buc 

- panouri cu „reguli ptr. evitarea înecului” = minim 14 buc; 

- balize cu lest = minim 280 buc; 

- colaci de salvare = minim 28 buc; 

- veste de salvare = minim 28 buc. 

- ancoră pentru barcă cu saulă = minim 2 buc; 

- fluier cu saulă = minim 108 buc; 

- planşe individuală = minim 54 buc; 

- trusă de prim ajutor pentru înec = minim 14 buc; 

- trusă pentru reparat barca = minim 4 buc; 

- trusă pentru reparat motorul = minim 2 buc; 

- echipament pentru salvamar = minim 54 buc; 

- staţie cu husă = minim 28 buc; 

- labe, vizor şi tub pentru înot = minim 54 buc. 

- şalupe cu motor = minim 2 buc.; 

In situatia în care reglementările legale în vigoare pun în vedere asigurarea unor 

dotări/personal suplimentare/ suplimentar față de cele menționate mai-sus se vor respecta 

prevederile legale în vigoare.        

PERSONALUL ANGAJAT CA SALVAMAR TREBUIE SĂ POSEDE CERTIFICAT DE 

SALVAMAR ACVATIC CALIFICAT CONFORM ART. 7 PCT. 2 DIN HG NR. 1136/2007. 



  

 PERSONALUL CARE CONDUCE AMBARCAȚIUNILE VA DEȚINE ÎN MOD 

OBLIGATORIU BREVET SAU CERTIFICAT DE CAPACITATE CORESPUNZĂTOR TIPULUI 

DE AMBARCAȚIUNE, CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 

534/2007 ȘI CU RESPECTAREA PREVEDERILOR ART.  7 ȘI 10 DIN HG NR. 1136/2007 

PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR PE PLAJĂ.  

       

ÎNCADRAREA CU PERSONAL ŞI DOTAREA CU APARATURĂ ŞI 

MEDICAMENTE A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR SE FACE ÎN CONFORMITATE CU 

BAREMELE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CU SPECIFICUL CAZURILOR DE 

ACCIDENTE - ÎNEC, INFARCT MIOCARDIC, INSOLAŢIE, REANIMARE ŞI ALTELE - 

PE PLAJE. 

 

 NOTA – SALVAMARII VOR FI DOTATI CU ECHIPAMENT 

ADECVAT/COSTUME DE BAIE CU ÎNSEMNELE ,,SALVAMAR”. 

Activitatea (Şef de sector) va fi condusă de către un specialist, instructor salvator. 

 

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pentru prestarea de SERVICII DE SALVARE 

ACVATICA SALVAMAR ȘI PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN NĂVODARI, suma 

de ____________ lei la care se adaugă TVA în cuantum ___________ lei.  Plata se va 

face bilunar în termen de 30 de zile de la primirea facturii în temeiul SITUAȚIEI DE 

PLATĂ,  raportului de prestare a serviciului confirmat de  o comisie de receptie din 

cadrul Primăriei Orașului Năvodari.  

 

. 

5. Plata serviciilor 

5.1. Plata serviciilor se va face bilunar exclusiv după prezentarea unui raport 

asupra serviciilor prestate și a situației de plată care să cuprindă toate și orice costuri 

efectuate de prestator.  Achizitorul nu are obligatia de a efectua plata decat in 

masura in care rapoartele și situațiile de plată sunt prezentate şi numai în situația în 

care și-a indeplinit obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

Beneficiarului ii incumbă exclusiv obligaţia plăţii serviciilor numai dacă 

acestea sunt recepţionate favorabil de către reprezentantii săi.    

Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică şi financiară. 

 

Prestarea necorespunzătoare a serviciului, nerespectarea ofertei financiare si 

a prevederilor notei de comanda da posibilitatea achizitorului să rezilieze contractul 



unilateral fara plata de daune – interese, daune cominatorii sau alte pretenţii în favoarea 

prestatorului.  

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 3 luni. Serviciul de salvamar se va asigura in 

perioada 01.06.2021 –  15.09.2021, intre orele 08.00 – 20.00. 

7. Executarea contractului  

7.1 – Executarea contractului incepe la data de 01.06.2021 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

- oferta financiară;  

-acte aditionale daca exista;  

9.  Obligatiile principale ale prestatorului 

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele 

prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare, anexa la contract.  

9.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: reclamatii 

si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele folosite si 

/ sau daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 

situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit 

de catre achizitor. 

9.4.  (1)O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

   a)de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

   b)de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 

de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 

contractuale. 

  (2)Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 

contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii 

necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

 9.5.- O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 

informaţii referitoare la contract dacă: 

   a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă; sau 

   b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire;  

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

9.6.- Prestatorul va despăgubi orice persoană care suferit răni sau a decedat, dacă se 

constată de către persoane abilitate că aceastea se datorează culpei acestuia.  

 



 

10.  Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei prevazute convenite si prevazute la pct 10.1, prestatorul are dreptul de a 

înștiința achizitorul cu privire la acest aspect. 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

11.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu rata dobânzii de referinţă 

comunicată la inceputul semestrului plus 8 puncte procentuale.  

11.2.    Dacă sunt întrunite condiţiile întârzierii la plată, prestatorul poate pretinde 

achizitorului plata contravalorii în lei la data plăţii a sumei de 40 euro, reprezentând 

daune-interese suplimentare minimale.În cazul în care achizitorul nu onorează 

facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 16.1, 

acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă echivalentă 

cu rata dobânzii de referinţă comunicată la inceputul semestrului plus 8 puncte 

procentuale per an. 

 11.3 – In cazul in care prestatorul nu achita penalitatile conform 11.1, achizitorul 

amana plata facturii pentru serviciile receptionate pana la data incasarii penalitatilor. 

Dupa incasarea majorarilor achizitorul va plati factura in maxim 5 zile lucratoare de la 

data extrasului de cont prin care se confirma plata penalitatilor de catre prestator.  

11.4 - In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul poate pretinde 

daune interese. 

12. Garantia de buna executie a contractului. 

     12.1._ Prestatorul se obliga sa constituie garantie de buna executie a contractului in 

cuantum de 5% din valoarea contractului fara tva, respectiv suma de _______ lei. 

Înainte de semnarea contractului, prestatorul este obligat să facă dovada deschiderii 

contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul organului fiscal 

competent, în care se va vira inițial 0,5% din valoarea contractului. Contul astfel 

deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. În toate cazurile, 

restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise a prestatorului. 

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului de achiziție publică. 

(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 

de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin 

depunerea la casierie a unor sume în numerar. 

12.2. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin retineri succesive din 

facturi. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Constanta, 

un cont la dispozitia achizitorului. 



12.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în cazul în 

care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. 

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are 

obligația de a notifica pretenția atât prestatorului cât și emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al 

prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, 

contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de 

executat, conform art. 41 din HG 395/2016. 

12.4 Achizitorul restituie garanţia de buna execuţie in termen de cel mult 14 zile de la 

data incheierii procesului verbal de recepţie la terminarea prestării serviciului daca 

achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei. 

13. Alte resposabilitati ale prestatorului 

13.1 – (1) Prestatorul se obligă să asigure programul de lucru al posturilor de salvare 

și al ambarcațiunilor în sezonul estival, zilnic, între orele 08.00 – 20.00.. Prestatorul are 

obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Prestatorul își asumă 

responsabilitatea cu privire la calificarea personalului necesar îndeplinirii obiectului 

contractului în condiții de calitate. Personalul angajat ca salvamar trebuie să posede 

certificat de salvamar acvatic calificat, conform art.7 pct.(2) din H.G. nr. 1136/2007. 

Personalul care conduce ambarcațiunile va deține obligatoriu Brevet sau certificat de 

capacitate corespunzător tipului de ambarcațiune. 

(2) Locațiile privind funcționarea posturilor de salvare acvatică și a punctelor de prim 

ajutor sunt cele care vor fi indicate de prestator prin adresă scrisă. Prestatorul se obliga 

sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 

instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva 

cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   

(3) Dotarea posturilor de salvare se va face cu respectarea tuturor cerințelor din 

Regulamentul de Funcționare al serviciului de salvamar și al punctelor de prim ajutor 

pe plajele din Năvodari (atât în ceea ce privește posturile de salvare, cât și personalul 

care le încadrează). Salvamarii vor fi dotați cu costume de baie cu însemnele 

SALVAMAR NĂVODARI.  

(4) Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile 

de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de 

organele abilitate (CURTEA DE CONTURI). 

(5) Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări 

referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, Normativele Europene 

specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în 

vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea personalului 

acestuia. 

(6). Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce trebuie 

respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI și 



protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția 

pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului, ISCIR. 

(7) Prestatorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 

corespunzătoare, pentru respectarea strictă a Caietului de sarcini și a tuturor 

prevederilor legale specifice activităților contractate. 

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in 

conformitate cu oferta inaintata și cu prevederile legale. Totodata, este raspunzator 

atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de 

calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  

14. Alte responsabilitati ale achizitorului 

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau 

informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera 

necesare indeplinirii contractului. 

15. Receptie si verificari  

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica, financiară si din 

caietul de sarcini. Recepția serviciului se va face bilunar de către o comisiei desemnată 

de Primarul Orașului Năvodari, pe bază de proces verbal de recepție, la care se va 

anexa lista cu personalul calificat, care a îndeplinit contractul în perioada recepționată. 

Pentru această categorie de persoane, se vor anexa certificatele și brevetele necesare 

prevăzute de legislația în vigoare. 

15.2 Prestatorul va prezenta bilunar un raport de eveniment. 

15.3 Beneficiarul va realiza controlul prestării serviciului, astfel: 

- control permanent prin inspectorii desemnați în acest sens;. 

- control inopinat, ori de câte ori beneficiarul consideră că este necesar. 

- control în baza dispoziției de primar, caz în care, beneficiarul stabilește ca 

reprezentanții din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, să aibă accesul al documentele 

pe baza cărora se realizează prezenta activitate, precum și accesul în orice loc în care 

se desfășoară activități legate de obiectul acesteia. 

 

Atât la controlul permanent, cât și la cel  inopinat se vor executa verificări asupra 

corectitudinii modului în care se execută serviciul. Beneficiarul are dreptul să 

supravegheze modul de organizare și desfășurare a serviciului, asigurându-i-se 

acestuia accesul la locul de muncă și oriunde se desfășoară activități în domeniu. 

 

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea 

reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai 

scurt posibil de la data formularii ordinului de începere.   

16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie prestate cu promptitudine și 

cu respectarea strictă a programului și perioadelor de prestare.  

(2) Contractul încetează în următoarele situații : 

 - prin acordul părților; 

 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi; 



 - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului; 

 - în caz de forță majoră; 

(3) În situația nerespectării de către prestator a obligațiilor din prezentul contract, 

rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția 

instanței de judecată. 

(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 

(5) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către prestator dă 

dreptul beneficiarului de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune 

interese. 

(6) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care 

acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată 

printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

(7) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care 

pentru modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri de 

atribuire. 

(8) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care 

prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016. 

(9). În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită pana la data denunțării unilaterale a acestuia. 

17. Ajustarea pretului contractului 

17.1 - Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este pretul 

prevăzut mai-sus calculat proporțional cu perioada prestată.  Avand în vedere faptul 

că perioada de ofertata este 01.06.2021 – 15.09.2021. 

17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza pe toată durata contractului.  

18. Amendamente  

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut 

fi prevazute la data incheierii contractului. 

19. Subcontractanti 

19.1 – Este interzisă subcontractarea vreunei părți din prezentul contract. 

20. Cesiunea  

20.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile 

născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 

asumate iniţial de către părți. 

21. Forta majora 

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 

dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 



21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau 

la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept 

a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese. 

22. Solutionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei 

in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 

prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare 

poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din 

Romania.  

23. Limba care guverneaza contractul 

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

24. Comunicari 

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 

momentul primirii. 

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-

mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

25. Legea aplicabila contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi, _______________ ,  prezentul contract in trei 

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.     

             ACHIZITOR,                                  PRESTATOR,  

              UAT ORAŞUL NĂVODARI                               

                                PRIMAR,                                                               

              FLORIN CHELARU                                                

                            

 

                           DIRECTOR EXECUTIV,     

                     Ec. MITRAN MARGARETA                                    

 

                          DIRECTIA JURIDICA,  

               CONS. JRD. SINESCHI MARIANA 

 



 

                  CONTROL FINANCIAR-PREVENTIV,  

                               Ec. Blagoci Aurelia  

 

                 

SERVICIUL ADMINISTRATIE 

    -ACTIVITĂȚI  SPORTIVE – INFORMARE TURISTICĂ  

                          ȘEF SERVICIU,  

                               Oancea Aura Ionelia  

 

 

                                         Intocmit,  

      Direcția Achiziții Publice – Management Programe,  

                                   Alina Dobrin 

 

 

 
 
 
 


