
MODEL CONTRACT FURNIZARE 
nr. data 
~~~~~~- -~~~~~~-

Tn temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice 

Autoritatea contractanta 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI , 
HUNEDOARA adresa Deva, B-dul luliu Maniu nr.18, Judetul Hunedoara, telefon 0254/233340, fax 
0254/234384, cod fiscal 9819433, cont Trezoreria Deva R002TREZ3665004XXX0021 65, 
R072TREZ24A680600570202X, R047TREZ24A680502200130X, reprezentata prin lane Geanina 
Marina - Director General si Angela Georgeta Popa -Director General Adjunct Economic in calitate 
de achizitor, 

~i 
.............................. cu sediul in ...................... .. ......................... .. ., tel/fax ... ..................... ..... ... ., 
nu mar de inmatriculare ........... ......... ,cod fiscal .................... . .,cont ............ ............. ... .. .. deschis la 
...... ....... ...... .. .. . ., reprezentata prin .. .. ........ ........... .. ... .... in cafitate de furnizor, 
pe de afta parte. 

2. Definitii 
2.1 - In prezentuf contract urmatorii termeni var fi interpretati astfel: 
a. contract- reprezinta prezentuf contract ~i toate Anexefe sale. 
b. achizitor §i furnizor - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preful contractului- pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
Tndeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, ma§inile, utilajele, orice alte bunuri , cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea Tn functiune, asistenta tehnica Tn perioada de 
garantie, §i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 
f origine-locul unde produsele au fast realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentiala a componentelor rezulta un 
produs nou, recunoscut comercial , care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau 
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de 
nationalitatea furnizorului. 
g. destinafie fina/a- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare var fi interpreati conform JNCOTERMS 2000 - Camera 
lnternationafa de Comert (CIC). 
i. for/a majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheieri i contractului ~i care face imposibila 
executarea §i, respectiv, Tndeplinirea 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; 
j . zi- zi calendaristica; an - 365 de zife. 

3. lnterpretare 
3.1 f n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile ca lendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze urmatoarele produse In conformitate cu obligati ile asumate 
prin prezentul contract. 



Denumire produs UM Cantitate 

Pachete cadou pentru sarbatoarea Craciunului buc 893 

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere §i sa plateasca pretul convenit in 
prezentul contract. 

5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate §i a serviciilor accesori i prestate este de 
.................... Ron fara TVA 

6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile la data semnarii acestuia . Livrarea produsului se 
va face in perioada 07.12.2017-12.12.2017, conform comenzii primite de la Biroul Aprovizionare. 

7. Documentele contractului 
7 .1 - Documentele contractului sunt: 
1. oferta de pret ; 
2. lista subunitatilor aferente DGASPC Hunedoara; 

8. Obligatiile principale ale furnizorului 
8.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform comenzii emise de autoritatea 
contractanta. 
8.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la sediul subunitatilor aferente DGASPC 
Hunedoara, pe baza comenzilor emise de autoritatea contractanta. 
8.3 - Furnizorul se obliga sa livreze produsele, la destinatia finala, in prezenta unei comisii de 
receptie desemnata de catre achizitor, care va receptiona primi rea produselor din punct de vedere 
cantitativ §i calitativ. 
8.4 - Furnizorul are obligatia sa transporte produsele la achizitor §i sa asigure securitatea lor pe tot 
intervalul de timp de la preluare §i pana la predare, raspunzand de pierderea sau deteriorarea 
acestora, precum §i pentru deprecierea lor ca urmare a neexecutarii transportului In termen. 
8.5 - Furnizorul va livra produsele lnsotite de: 

- factura fiscala In original 
- certificat de calitate/declaratie de conformitate de la producatorul care a fost 

prezentat la licitatie pentru produsele ce fac obiectul prezentei licitatii 
Pe factura fiscala, la cumparator, va fi lnscrisa atat autoritatea achizitoare (DGASPC 

Hunedoara) cat §i unitatea beneficiara (centrul). De asemenea pe factura se vor trece si datele de 
identificare a persoanei care preia produsele livrate, insotite de semnatura acesteia. Nu se admite 
facturarea centralizata, cumulat pe mai multe centre beneficiare. 

La intocmirea facturii, furnizorul va respecta unitatea de masura si denumirea exacta a 
produsului conform contractului de furnizare. 
8.6 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul lmpotriva oricaror: 

i) reclamatii §i actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci lnregistrate etc.) , legate de echipamentele, materialele, instalatiile 
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, §i 

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor achizitorului. 

iii) prejudicii cauzate prin neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract sau 
lndeplinirea necorespunzatoare a acestora, suportand pagubele cauzate achizitorul, ca urmare a 
oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului §i care Ii sunt imputabile. 

Utilizarea sumelor platite din fondurile bugetate cu aceasta destinatie de catre furn izor Tn alte 
scopuri decat cele prezazute Tn prezentul contract este interzisa §i atrage rezilierea fara interventia 
instantei judecatore§ti §i restituirea sumelor deja achitate, conform dispozitiilor prezentului contract 
si fegisfatiei in vigoare .. 
' In cazul in care furnizorului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta 
este obligat ca in termen de 30 de zi le de fa data primirii notificarii sa restituie achizitorului toate 
sumefe primite §i utifizate ilegal. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea 
creantelor rezultate in urma rezifierii. 



9. Obligatiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor prin Trezorerie, in 30 de zile 
de la emiterea facturii de catre acesta, dupa receptia produselor de catre centrele subordonate 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara, mentionate in anexa. 
9.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor §i de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. lmediat dupa ce achizitorul i~i onoreaza 
obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in eel mai scurt timp posibi l. 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 - Tn cazul In care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu T§i Tndepline§te obligatiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penal itati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 0, 1 O % pentru fiecare zi de fntarziere, din pretu l contractului, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor. 
10.2 - Tn cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de 0, 10 % pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la 
rndeplinirea efectiva a obligatiilor. 
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod 
culpabil , da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului ~i de a pretinde plata de daune - interese. 

Contractul de achizitie poate fi reziliat de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de 
judecata, In termen de 1 O zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa i s
a adus la cuno§tinta ca nu ~i-a indeplinit obligatiile contractuale §i legale. 

Achizitorul va putea solicita, pentru motive imputabile furnizorului (nerespectarea conditiilor 
contractuale, a dispozitiilor legale), incetarea contractului printr-o notificare adresata funizo rului. 

(3) Tn cazul rezilierii contractului ca urmare a nelndeplinirii clauzelor contractuale, furnizorul 
este obligat in termen de 30 zile sa returneze achizitorului sumele primite, in vederea achizitionarii 
altar produse. 
10.4 ( 1) Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra derularii activitatii finantate din 
fondurile publice. 

(2) Reprezentantii achizitorului pot oricand verifica modul de utilizare a sumelor achitate 
furnizorului, putand solicita in scris note justificative cu privire la utilizarea sumelor achitate. 
10.5 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul , printr-o notificare scrisa 
adresata furnizorului, tara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
furnizor. Tn acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 
din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

11. Receptie, inspectii ~i teste 
11.1 - Receptia cantitativa si calitativa se va face la data livrarii , la sediul unitati lor beneficiare si va 
consta in: 

- verificarea cantitativa a produselor, conform comenzii emise si a facturi i ce insoteste marfa. 
- verificarea concordantei dintre certificatul de calitate a produselor, documentele care atesta 

calitatea produselor si calitatea efectiva a produselor 
- verificarea termenului de garantie. 

11.2 - (1) Receptia cantitativa si calitativa se va efectua de catre o comisie de receptie constituita 
din reprezentanti ai beneficiarului, in prezenta reprezentantului furnizorului, prin semnarea actelor 
legale de receptie cantitativa si calitativa de catre acestia, cu notarea cantitatilor in plus sau in minus 
in documentele de receptie. 

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, In scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai 
Tmputerniciti pentru efectuarea receptiei , testelor ~i inspectiilor. 
11.3 - lnspectiile §i testele din cadrul receptiei provizorii ~i receptiei finale (calitative) se vor face la 
destinatia finala a produselor. 

- Receptia cantitativa se va face prin cantarire, masurare si numarare, in prezenta 
reprezentantului furnizorului. Nu se admit neconcordante, intre produsele livrate si factura. In cazul 
constatarii de neconcordante intre produsele receptionate si documentele insotitoare se va intocmi 
un proces verbal de constatare diferente care va fi semnat de comisia de receptie, gestionar si 



reprezentantul furnizorului. Produsele declarate de catre comisia de receptie ,,necorespunzatoare" 
vor fi returnate, iar eventualele probleme legate de cantitate se vor notifica in scris furnizorului. 
Furnizorul are obligatia sa emita factura de stornare pentru produsele necorespunzatoare. 
11.4 - (1} In cadrul termenului de valabilitate achizitorul este in drept sa solicite inlocuirea gratuita a 
produselor necorespunzatoare, iar cazul viciilor ascunse, in conditiile in care au fost respectate 
normativele in vigoare privind depozitarea, acestea vor fi sesizate in scris furnizorului in termen de 
6 ore de la constatarea (aparitie) lor. Furnizorul are obligatia la prima solicitare a achizitorului de a 
inlocui integral lotul livrat (achizitorul urmand a preda mai putin cantitatea consumata) in termen de 
maxim 48 ore. 

(2) Furnizorul va raspunde pentru calitatea produselor livrate, in termen de valabilitate, 
achizitorul fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita a celor depreciate in interiorul acestui termen. 

(3) Persoana juridica achizitoare are dreptul sa controleze si sa testeze produsul pentru a se 
asigura ca el este conform cu specificatiile contractului, constant din: 

- prelevarea de probe pentru verificarea proprietatilor organoleptice 
- analize fizico-chimice si bacteriologice de laborator asupra probelor prelevate prin 

sondaj. 
In cazul in care produsul este declarat necorespunzator din punct de vedere calitativ, marfa va fi 
refuzata. Testele si controalele solicitate de persoana juridica achizitoare si locul unde se vor efectua 
vor fi notificate in scris furnizorului. Costurile suplimentare determinate de testarea calitatii bunurilor 
vor fi suportate de catre furnizor, in cazul in care, produsele sunt declarate neconforme sau de 
calitate inferioara celor solicitate in caietul de sarcini. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa §i, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate §i testate de furnizor, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11 .1-11.4. nu II vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor 
sau altar obligatii prevazute in contract. 

12. Ambalare §i marcare 
12.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata , fara limitare, 
la manipularea dura din timpul transportului , tranzitulu i §i expunerii la temperaturi extreme, la soare 
§i la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului §i depozitarii in aer liber, in a§a fel 
incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala . De asemenea trebuie sa asigure pastrarea 
integritatii §i calitatii produselor pe timpul depozitarii §i transportului. Ambalajele trebuie sa fie intacte. 
12.2-(1) Produsele vorfi ambalate, pe acestea va fi inscriptionata data fabricatiei, numele si adresa 
producatorului , categoria de calitate si greutate, numarul de continute, precum si perioada de 
valabilitate a produsului. 

(2) Se vor utiliza ambalaje permise de normele de igiena privind alimentele si protectia 
sanitara a acestora, emise de Ministerul Sanatatii. lnformatiile de pe eticheta trebuie sa fie inscrise 
in limba romana, sa fie vizibile, lizibile si inscriptionate intr-un mod in care sa nu permita stergerea 
lor. 

(3) Ambalajul va asigura protectie in timpul transportului si al depozitarii. 
(4) Ambalarea §i marcarea vor respecta strict cerintele prevazute in contract, inclusiv 

cerintele suplimentare. 

13. Livrarea §i documentele care insotesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectiv 
la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, respectand: 

a) datele din comanda; §i 
b) termenul comercial stabilit; 

13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele. 
a) factura fiscala/aviz de insotire 
b) certificat de calitate/declaratie de conformitate de la producator care a fost 

prezentat la licitatie pentru produsele ce fac obiectul prezentei licitatii. 
13.3 - Furnizorul se obliga sa livreze produsele cu respectarea parametrilor de calitate prevazuti In 
standardele §i normele In vigoare §i raspunde de viciile de calitate ale produselor In conformitate cu 
legislatia In vigoare. 
13.4 -Termen de livrare a produsului: de eel mult 3 zile de la data primirii comenzii . Cantitatile vor fi 
comandate cu eel putin trei zile Tnainte de livrare; 
Pentru perioadele de sarbatori , graficul de livrare se va stabili de comun acord cu beneficiarul. 



Programul de acceptare §i receptie cantitativa a produselor comandate §i livrate, este in intervalul 
orar: 7:30 - 13:00. Furnizorul se obliga sa respecte acest program. 
13.5 - Produsule furnizate trebuie sa indeplineasca cerintele legale de mediu, Tn vigoare. 
13.6 - Livrarea produselor se va efectua cu respectarea masurilor de prevenire a incendiilor din 
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, §i cu respectarea Legii 319/2006 privind 
securitatea §i sanatatea Tn munca cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a nu pune in 
pericol viata §i sanatatea angajatiilor achizitorului. 
Transportul produselor se va efectua de catre furnizor cu autovehicul , pe cheltuiala acestuia, fara ca 
acest lucru sa afecteze pretul produsului furnizat. Conform ordinului Ministerului Sanatatii nr. 
976/1998 pentru aprobarea ,,Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, 
pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor" autovehiculele trebuie sa fie inchise, izoterme, 
pentru a asigura mentinerea temperaturii necesara pastrarii calitatii produselor pe tot timpul 
transportului. 
13. 7 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face du pa receptie, prin 
semnarea de prim ire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furn izor 
pentru livrare. 
13.8 - Livrarea produselor se considera Tncheiata Tn momentul Tn care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor de receptie produselor, reprezentantul unitatii beneficiare primeste toate documentele de 
livrare si semneaza de primire factura/avizul de insotire a marfii. Lipsa acestor documente atrage 
dupa sine respingerea produselor. 

14. Asigurari 
14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract Tmpotriva 
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare §i livrare, Tn functie de 
termenul comercial de livrare convenit. 

15. Servicii 
15.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta §i serviciile 
accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 

16. Ajustarea pretului contractului 
16.1 - Pretul contractului este ferm. 

17. Amendamente 
17.1 -Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractu lui. 

18. intarzieri in indeplinirea contractului 
18.1 -Furnizorul are obligatia de a Tndeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele convenite 
in prezentul contract. 
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
orice Tntarziere Tn Tndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penal itati furn izorului. 

19. Forta majora 
19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
19.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
§i Tn mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care Ti stau la dispozitie Tn vederea 
limitarii consecintelor. 
19.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti Tncetarea 
cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare. 
19.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 O zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentulu i contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 



20. Solutionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul §i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe ca le amiabila, prin 
tratative directe, orice nelntelegere sau disputa care se poate ivi lntre ei In cadrul sau In legatura cu 
Tndeplinirea contractului. 
20.2 - Prevederile prezentului vor fi interpretate, lntelese §i aplicate In conformitate cu legislatia in 
vigoare. Tn eventualitatea unui litigiu Tntre achiziitor ~i. furnizor, survenit In executarea acestuia, se 
va lncerca solutionarea acestuia pe cale amiabila. In situatia Tn care nu se poate ajunge la o 
lntelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre instantele judecatore§ti de contencios 
administrativ competente potrivit legii, cu respectarea procedurii prealabile prevazute de lege. 

21 . Limba care guverneaza contractul 
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

22. Comunicari 
22.1 - (1) Orice comunicare lntre parti, referitoare la lndeplinirea prezentului contract , trebuie sa fie 
transmisa In scris. 
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat In momentul transmiterii , cat §i In momentul primirii. 
22.2 - Comunicarile lntre parti se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii In scris a primirii comunicarii. 

23. Legea aplicabi/a contractu/ui 
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au lnteles sa lncheie azi ______ , prezentul contract in trei, doua pentru 
achizitor si unul pentru furnizor. 

Achizitor, 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA 
SI PROTECTIA COPILULUI - HUNEDOARA-DEVA 

DIRECTOR GENERAL 
GEANJNA MARINA IANC 

DIRECTOR GENERAL ADJ.EC. 
GEORGETA POPA 

Avizat 
Consilier Juridic 

Responsabil contract 
Viorica Petros 

Viza CFP 

Furnizor, 



Denumire produs 

Pachete cadou pentru sarbatoarea 
Craciunului 

Total {lei fara TVA) 

TVA 

Total {lei cu TVA) 

Achizitor, 
Responsabil contract 

Viorica Petros 

ANEXA 1 

Lista cantitati si pret 

UM Cant itate Pret unitar Valoare 

buc 893 

Furnizor, 



TABEL CENTRE DGASPC HUNEDOARA 

Nr. Punct de lucru 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Centrul de plasament pentru copil 
cu handicap Hunedoara 
Casa familiala pt. copilul cu 
dizabilitati Hunedoara Centrul 
Maternal Hunedoara 
Centrul de plasament BRAD 

Centrul de plasament ORASTIE 

Locuinta protejata ORASTIE -
Pricaz 

Centru de plasament LUPENI 

Centru de plasament pentru copil 
cu handicap VULCAN 
Centrul de lngrijire si Asistenta 
Bretea Streiului 
Centrul de lngrijire si Asisitenta 
Branisca 
Centrul de lngrijire si Asistenta 
Brad 
Centrul de lngrijire si Asistenta 
Geoagiu 
Centru de ingrijire si asistenta 
PETRI LA 
Centru de ingrijire si asistenta 
PAC LISA 
Camin pentru persoane varstnice 
PUI 
Centru specializat de zi 
PETROSANI 
Centrul de primire in regim de 
urgenta Deva 
Centrul de profil ocupational 
pentru persoanele 
SIMERIA 

Achizitor, 
Responsabil contract 

Viorica Petros 

cu dizabilitati 

Adresa 

Hunedoara, str. Strandului , nr. BA 

Hunedoara, b-dul. 1848, nr. 23 

Brad, str. Transilvaniei , nr. 1 
Orastie, str. C-tin Dobrogeanu 
Gherea, nr. 3 

Pricaz, str. Mica, nr. 154 

Lupeni, str. Tineretului , nr. 8 

Vulcan, str. Pinului, nr. 4A 

Bretea Streiului, nr. 54, comuna 
Bretea Romana 
Branisca, Strada Principala, nr. 
214 

Brad, Str. Privighetorilor, nr. 18 

Geoagiu, Str. Calea Romanilor, nr. 
216 

Petrila, str. N. Titulescu, nr. 4 

Paclisa, str. Principala, nr. 93 

Sat Raul Barbat, str. Principala, 
nr. 70, Comuna Pui 

Petrosani, str. N Titulescu, nr.8 

Deva, str. Scarisoara, nr. 3 

Simeria Vee he, str. Hans 
Spalinger, nr. 7 

Furnizor, 

ANEXA2 

Telefon 

268756 

712867 

612676 

241718 

243341 

561571 

570295 

733369 

282065 
282059 
61 2595 
61371 1 

248531 

514132 

775600 
775790 

779004 

540812 

220621 

262230 


