
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E 

CONTRACT nr.243-VM 
de achiziţionare a serviciilor de valoare mică 

Cod CPV: 79314000-8 

27 noiembrie 2019 mun. Chişinău 

SC „ARHIDOC" SRL IMSP Institutul Oncologic, 
reprezentată prin Director Andrei HOMA, 
care acţionează în baza Statutului 
denumit(a) în continuare Prestator 
nr. 1007600015516 
pe de o parte, 

reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, 
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Beneficiar 
înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1003600151023 
pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea Servicii de studiu de fezabilitate, în cadrul Apelului de Proiect al Programului 
Operaţional Comun Republica Moldova-România 2014-2020, 1HARD/4.1/102 
INTERBRACH - Developing a comprehensive network for advanced 3D brachytherapy 
(denumite în continuare Servicii), 

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

c. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă 
prin prezenta să presteze beneficiarului serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele. 

d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a 
serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate 
deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform prezentului Contract. 
1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 

Prestator. 
1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Serviciile 

prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menţionat nici 
un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în 
ţara de origine Beneficiarului. 
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2. Termeni şi condiţii de prestare 
Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator,: din momentul semnării prezentului 

contract, în decurs de 60 de zile INCOTERMS DDP, dar nu mai târziu de data de 06.02.2020 
2.1. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 

factura fiscală 2 ex 
act primire-predare 2 ex 

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.1 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu 
la momentul finisării prestării serviciilor. 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili, conform facturilor fiscale, dar nu va 

depăşi 156 000,00 lei (una suta cinci zeci şi şase mii de lei, 00 bani) cu TVA lei MD (conform anexa 
nr.l 

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturii şi a actului de 

predare-primire, în termen de 30 zile bancare. 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 

prezentul Contract. 
4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract şi documentele de însoţire 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract; 
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Prestatorului un exemplar original al facturii fiscale 

odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a 
prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 
3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în 
punctul 10.3. 

5. Standarde 
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

în propunerea sa tehnică. 
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obligaţiile părţilor 
6.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în 

termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract, (anexa nr.2); 
d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor 

de către Beneficiar. 
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 
7. Forţa majoră 

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă 

prestator 

respecta 



majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte 
circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai 
tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 
trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent 
din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract; 
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia 
rezilierea. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 
organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere 
sînt suportate de partea vinovată. 

10. Sancţiuni 
10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 
10.2. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 15 zile, se consideră ca 
fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract. 

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % 
din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală 
Serviciilor neachitate. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
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12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 
legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele 
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au 
fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, 
cîte un exemplar pentru Prestator şi Beneficiar. 

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 2 9 . 0 2 . 2 0 2 0 . 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 

27.11.2019 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

PRESTATOR BENEFICIAR 

SC „ARHIDOC" SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 4 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Telefon: 022-23-84-45; 069123357 Telefon (022)852-670 
IBAN: MD21VI225100000301007MDL IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC Victoriabank SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Filiala: nr.3 Chişinău Filiala „Testemiţeanu" 
Cod: VICBMD2X416 Cod: MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 1007600015516 Cod fiscal: 1003600151023 

Cod TVA: Cod TVA: 0206497 



Anexa nr. 1 la contractul 
nr.243-VM din 27.11.2019 

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ŞI DE PREŢ SERVICIILOR 

I. Denumirea serviciului şi preţ 

Nr. 
d/o 

Denumirea serviciului u.m canti 
tatea 

Preţul lei 
(fără TVA) 

Preţul 
lei (cu 
TVA) 

Suma lei 
(îără TVA) 

Suma lei (cu 
TVA) 

1 

Servicii de studiu de 
fezabilitate 1HARD/4.1/102 

pentru reparaţia cabinetului de 
brahiterapie (obiect 

radiologie) din cadrul 
Departamentului Radioterapie 

IMSPIO 

unit. 1 130 000,00 156 000,00 130 000,00 156 000,00 

TOTAL 130 000,00 156 000,00 

II. Structura/Cuprinsul Studiului de fezabilitate în limba română şi engleză 

Cerinţe tehnice în limba engleză 
MAIN CONTENT OF THE FEASIBILITY STUDY FOR INFRASTRUCTURE 

PARTI ANALYSIS 
1. GENERAL INFORMATION 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Name of the infrastructure 
Owner of the infrastructure 
Beneficiaries of the infrastructure 
Author of the feasibility study 

2. CURRENT SITUATION AND THE NEED FOR EXECUTING THE INFRASTRUCTURE 
2.1 The context (policies, strategies, legislation, relevant agreements, institutional and financial 
structures) 
2.2 Analysis of the current situation and identification of defîciencies 
2.3 Justification of needs for the infrastructure 

3. SCENARIOS PROPOSED FOR EXECUTING THE INFRASTRUCTURE (MINIMUM 2) 

Each scenario will comprise the following sections: 
3.1 Features of the site/ location: 
a) Site/ location description (land location, surface, dimensions, ownership, special features e.g. protected 

area, historical monument etc.) 
b) Access to the infrastructure (existing or potential) 
c) Existence of: 
- utility networks requiring relocation / protection, to the extent that can be identified 
- historical monuments / architectural or archaeological sites which may raise specific restrictions; 
- infrastructure belonging to the defense system, public order or naţional security 
- others, similar 
d) Geophysical characteristics of the land (if the case), as from the geotechnical study developed according 

to the naţional regulations, comprising inter alia: seismic zoning, data on the nature of the foundation soil, 
geological and geotechnical data, risk areas based on official data, hydrologic characteristics stemming 
from existing studies 

3.2 Technical, constructive, funcţional, architectural, technological description of the 
infrastructure, comprising: 
- technical characteristics and parameters specific to the infrastructure 
- solution for executing of the infrastructure, with justifications 



— equipping and endowment according to its function 
- solutions to ensure the necessary Utilities, if the case 

3.3 Estimated costs of the infrastructure 
- total costs estimated to execute the infrastructure by taking into account cost of similar infrastructures. or 

standard costs for infrastructure having similar technical characteristics and parameters 
- operating costs estimated for the lifecycle of the infrastructure 

3.4 Other studies 

As applicable e.g. topographic survey, geotechnicai study and/ or analysis of land stability, hydrological 
study, hydro-geological study, study on possible use of highly-efficient alternative systems to enhance 
energy performance, traffic study and/or movement study, preliminary archaeological diagnostic report, 
study on the cultural resources, other specialized studies, according to the specific of the infrastructure 

3.5 Duration for execution of the infrastructure (in months) 

3.6 Sustainability aspects related to the infrastructure: 
a) social and cultural impact, equal opportunities; 
b) labor force to be employed following execution of the infrastructure; 
c) environmental impact, including impact on biodiversity and protected sites, if the case; 
d) impact on the natural and anthropic environment 

3.7 Financial analysis 

Showing financial performance indicators: the cumulative flow, net present value, internai rate of return, 
fmancial sustainability 

3.8 Economic analysis 

Showing performance indicators: net present value, internai rate of return, cost-benefit report or, where 
appropriate, cost-effectiveness analysis 

3.9 Risk analysis and measures to prevent/ mitigate risks 

4. THE BEST RECOMMENDED SCENARIO 
4.1 Technical, economic, financial, sustainability and risks comparison between scenarios/options 

4.2 Selection and justification of the best recommended scenario 

4.3 Description of the best recommended scenario comprising: 
a) land ownership 
b) Utilities needed for operation of the infrastructure 
c) technical solution describing, as appropriate, technology, construction, technical and funcţional 

indicators, economic indicators, main works 
d) installation, testing 

4.4 Qverview of technical and economic indicators related to the infrastructure 
a) Maximal indicators e.g. total cost of the infrastructure, etc. 
b) Minimal indicators e.g. performance indicators according to standards, technical regulations, etc. 
c) Financial, socio-economic, impact, result/ operating indicators according to the specific of the 

infrastructure 
d) Expected duration of execution of the infrastructure (in months) 

4.5 Compliance with specific regulations related to the expected function 

4.6 Agreements, consents, authorizations 

Needed to execute/ operate the infrastructure 
a) Related to the land and/ or buil' ' ' '' 1 ' ' '"tig ownership or other type of rights and 

registration in public registers 
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b) Related to the infrastructure 
c) The building permit 
d) Other agreements, consents, authorizations needed to render the infrastructure as fully funcţional 

according to the naţional legislation in force 

5. IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE 

5.1 Entity responsible for executing the infrastructure 

5.2 Implementation strategy 

Including: duration of execution (in months), the implementation schedule, and resources required 

5.3 Strategy for operating and maintaining the infrastructure (stages, methods, resources required) 

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIQNS 

7. VALIDITY PERIOD FOR THE PRESENT STUDYl 

PART II DESIGNS 
Designs will be presented at scales relevant to the characteristics of the infrastructure: 
1. PLAN OF THE AREA 
2. PLAN OF THE SITE 

Showing the limits of and access to the land/ building where the infrastructure is to be executed, utility 
networks nearby, any protected areas established by the naţional legislation in the respective land/ building 
3. GENERAL PLÂNS, VOLUMETRIC, FUNCŢIONAL SCHEMES, OTHER SPECIFIC PLÂNS AS 

APPROPRIATE 

Date Designer* 

(name, function and signature of authorized person) 

* The feasibility study will provide as an end page, the list with signatures through which the developer 
assumes the data and the solutions proposed. It will contain at least the following: no ... / date of the contract, 
name and surname of the person responsible for the project, signatures and stamp. 

Cerinţe tehnice în limba romînă 
CONŢINUTUL PRINCIPAL AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INFRASTRUCTURĂ 

PARTEA I ANALIZĂ 
8. INFORMAŢII GENERALE 

8.1 Denumirea obiectului de infrastructură 
8.2 Proprietarul obiectului de infrastructură 
8.3 Beneficiarii obiectului de infrastructură 
8.4 Autor al studiului de fezabilitate 

9. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI NECESITATEA EXECUTĂRII OBIECTULUI DE 
INFRASTRUCTURĂ 
9.1 Contextul (politicile, strategiile, legislaţia, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare) 
9.2 Analiza situaţiei actuale şi identificarea deficienţelor 
9.3 Justificarea necesităţii executării obiectului de infrastructură 

10. SCENARIILE PROPUSE PENTRU EXECUTAREA OBIECTULUI DE INFRASTRUCTURĂ (CEL PUŢIN 2) 

1 As provided by the naţional legislation or/in"case such provisions do not exist, validity should not overcome more than 

24 months. 



Fiecare scenariu va cuprinde următoarele compartimente: 
10.1 Caracteristici ale site-ului / locaţiei: 
e) Descrierea site-ului / locaţiei (amplasarea terenului, suprafaţa, dimensiunile, proprietatea, caracteristicile 

speciale, de ex. zonă protejată, monument istoric etc.) 
f) Acces către infrastructură (existent sau potenţial) 
g) Existenţa a: 
- reţelelor comunale care necesită relocare / protejare, în măsura în care pot fi identificate 
- monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice care ar impune careva restricţii; 
- infrastructură aparţinând sistemului de apărare, ordine publică sau securitate naţională 
- alte, similare 
h) Caracteristicile geofizice ale terenului (dacă este cazul), din studiul geotehnic elaborat conform 

reglementărilor naţionale, cuprinzând, printre altele: zonarea seismică, date despre natura solului de 
fundaţie, date geologice şi geotehnice, zone de risc bazate pe date oficiale, caracteristici hidrologice care 
decurg din studiile existente. 

10.2 Descrierea tehnică, constructivă, funcţională, arhitecturală, tehnologică a obiectului de 
infrastructură, compusă din: 
- caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectului de infrastructură 
- soluţia pentru executarea obiectului de infrastructură, cu justificare 
- echiparea şi dotarea în conformitate cu funcţia sa 
- soluţii pentru a asigura utilităţile necesare, dacă este cazul 

10.3 Costuri estimate ale obiectului de infrastructură 
- costurile totale estimate pentru executarea obiectului de infrastructură, luând în considerare costul 

obiectelor similare de infrastructură, sau costurile standard pentru infrastructura care are caracteristici 
tehnice şi parametri similari 

- costurile de exploatare estimate pentru ciclul de viaţă al obiectului de infrastructură 

10.4 Alte studii 

După caz, de ex. sondaj topografic, studiu geotehnic şi / sau analiza stabilităţii terenului, studiu hidrologic, 
studiu hidro-geologic, studiu privind utilizarea posibilă a sistemelor alternative de eficienţă înaltă pentru a 
îmbunătăţi performanţa energetică, studiul traficului şi / sau studiul deplasării, raport preliminar de 
diagnostic arheologic, studiu privind resursele culturale, alte studii de specialitate, conform specificului 
obiectului de infrastructură. 

10.5 Durata executării obiectului de infrastructură (în luni) 

10.6 Aspecte de sustenabilitate legate de infrastructură: 
e) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
f) forţa de muncă care urmează să fie angajată în urma executării obiectului de infrastructură; 
g) impactul asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a zonelor protejate, dacă este cazul; 
h) impactul asupra mediului natural şi antropic. 

10.7 Analiza financiară 

Prezentarea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulativ, valoarea actuală netă, rata de 
rentabilitate internă, durabilitatea financiară 

10.8 Analiza economică 

Prezentarea indicatorilor de performanţă: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-
beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

10.9 Analiza riscurilor şi măsuri pentru prevenirea / diminuarea riscurilor 

11. SCENARIU OPTIM RECOMANDAT 
11.1 Compararea scenariilor / opţiunilor în privinţa tehnică, economică, financiară, de 
sustenabilitate şi riscuri 
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11.2 Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat 

11.3 Descrierea scenariului optim recomandat, conţinând: 
e) dreptul de proprietate asupra terenurilor 
f) utilităţile necesare pentru exploatarea obiectului de infrastructură 
g) soluţie tehnică care descrie, după caz, tehnologia, construcţia, indicatorii tehnici şi funcţionali, indicatorii 

economici, lucrările principale 
h) instalare, testare 

11.4 Prezentare generală a indicatorilor tehnici şi economici legate de infrastructură 
e) Indicatori maximi, de ex. costul total al obiectului de infrastructură etc. 
f) Indicatori minimi, de ex. indicatorii de performanţă conform standardelor, reglementărilor tehnice etc. 
g) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, rezultat / exploatare conform specificului obiectului de 

infrastructură 
h) Durata estimată a executării obiectului de infrastructură (în luni). 

11.5 Respectarea reglementărilor specifice legate de funcţia scontată 
/V 

11.6 înţelegeri, acorduri, autorizaţii 

Necesare pentru executarea / exploatarea obiectului de infrastructură 
e) legate de teren şi / sau clădire, inclusiv documentele care să ateste dreptul de proprietate sau alte tipuri de 

drepturi şi înregistrarea în registrele publice 
f) legate de infrastructură 
g) autorizaţia de construcţie 
h) alte înţelegeri, acorduri, autorizaţii necesare pentru ca obiectul de infrastructură să fie complet funcţional 

în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
12. IMPLEMENTAREA OBIECTULUI DE INFRASTRUCTURĂ 

12.1 Unitatea responsabilă pentru executarea obiectului de infrastructură 

12.2 Strategia de implementare 

Inclusiv: durata de executare (în luni), programul de implementare şi resursele necesare 

12.3 Strategia pentru exploatarea şi întreţinerea obiectului de infrastructură (etape, metode, 
resursele necesare) 

13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
14. TERMENUL DE VALABILITATE A ACESTUI STUDIU2 

PARTEA II SCHIŢE 
Schiţele urmează a fi prezentate la scara corespunzătoare caracteristicilor obiectului de infrastructură: 
4. PLANUL ZONEI 
5. PLANUL SITE-ULUI 

Prezentarea limitelor şi accesului la terenul / clădirea în care se va executa obiectul de infrastructură, reţelele 
de utilitate din apropiere, orice zone protejate stabilite de legislaţia naţională în terenul / clădirea respectivă 
6. P L A N U R I G E N E R A L E , V O L U M E T R I C E , S C H E M E F U N C Ţ I O N A L E , A L T E P L A N E 

S P E C I F I C E , D U P Ă C A Z 

Data Proiectantul* 

(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 

* Studiului de fezabilitate va cuprinde ca pagină finală lista semnăturilor prin care dezvoltatorul îşi asumă 



datele şi soluţiile propuse. Aceasta va conţine cel puţin următoarele: nr ... / data contractului, numele şi 
prenumele persoanei responsabile de proiect, semnăturile şi ştampila. 

După cum prevede legislaţia naţională sau, în cazul în care astfel de prevederi nu există, valabilitatea nu 
poate depăşi 24 de luni. 

Planul cabinetului brahiterapeutic 


