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Re-gist; ul Unic cis Cor.tracte

Nr. 469 ,0} JO _

1. In temeiul Ordonan^ei de Urgen^a a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizijie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 5! a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G. nr.
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitfe publica nr. 2750/19.08.2013, s-a incheiat prezentul contract de servicii,
intre
MUNICIPAL BUCURESTI, cu sediul in Splaiul Independence! nr. 291-293, sector 6, Bucure§ti, telefon/fax
021.305.55.30/021.305.55.87, codul fiscal 4267117, cont RO76TREZ70024670256XXXXX, deschis la
Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin dl. Prof. Dr. Sorin
Mircea OPRESCU, Primar General, in calitate de Achizitor, pe de o parte
?i
Asocierea Universitatea de Arhitectura si Urbanism Jon Mincu" - Central de Cercetare, Proiectare,
Expertiza si Consulting, Arnaiz Arquitectos SLP, SC Aecom Ingenieria SRL, SC Intergraph Computer
Services SRL, SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, SC Synergetics Corporation
SRL, lider de asociere • Universitatea de Arhitectura si Urbanism Jon Mincu" - Centrul de Cercetare,
Proiectare, Expertiza si Consulting, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, strada Academiei nr. 18-20,
cod 010014, telefon 0213077105, fax 0213077190, cod fiscal 14771110, cont Trezoreria
R079TREZ7015003XXX000041, reprezentata prin Prof. dr. arh. Zeno BOGDANESCU, functia de Rector, in
calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Defini(ii
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) Achizitor si Prestator- par|ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) prefu/ contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligator asumate prin contract;
d) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e) 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 fumiza in legatura cu
serviciile prestate conform contractului;

f) forta majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de
controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in
momentul contractului §i care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inunda^ii sau orice alte catastrofe
naturale, restrict apSrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive", ci
enun^iativa. 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 obligation uneia din party;

g) zi - zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca este zi lucratoare. Termenul
exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui
termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul
se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare ; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptja unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul ,,*/" ori ,,z//e" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifics In
mod diferit.

Clauze obligatorn

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pentru nRevizuire Plan Urbanistic General al Municipiului
Bucuresti", in perioada convenita sj in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare, cu obligape
asumate prin prezentul contract, cu Tema de concurs si cu Solutja tehnica".
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor este de 35.225.000
lei, la care se adauga T.V.A.
5.2. Pretul se defalca pe etape si faze contractuale dupa cum urmeazS:

Etapa I t,Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare $/ Stadiul actual al
dezvoltarii urbane": 15.499.000 lei, la care se adauga T.V.A., din care:

Faza 1.1 ,,Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare": 3.348.812 lei, la
care se adauga T.V.A.
Faza \.2 ,,Stadiul actual al dezvoltarii urbane": 12.150.188 lei, la care se adauga T.V.A.

Etapa a ll-a .Elaborate Plan Urbanistic General ?/ Regulament Local de Urbanism: 13.385.500 lei,
la care se adauga" T.V.A., din care:

Faza 11.1 ,,Elaborare Planul Urbanistic General al Municipiului Bucure$tr. 7.559.238 lei, la care
se adauga T.V.A.
Faza II.2 Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti si dezbatere
publica": 5.826.262 lei, la care se adauga T.V.A.

Etapa a I l l-a Jntocmirea documentatfilor specifice obtfnerii avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti $/ a Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiiiul General al Municipiului Bucuresti $/ obtfnerea acestor avize: 6.340.500 lei, la care
se adaugci T.V.A., din care:

Faza 111.1 Jntocmirea documentatfilor specifice obf/nen1/ avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti §i a Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiiiul General al Municipiului Bucuresti $/ dovada depunerii acestora $/ declans,arii
procedurii de mediu": 2.875.258 lei, la care se adauga T.V.A.
Faza II I .2 ,,0btfnerea avizelor $/'predarea documentatfei cu transpunerea modificahlor solicitate
de institutiile avizatoare" 3.465.242 lei, la care se adauga T.V.A.

In prejul acestei etape este inclusa §i predarea documentatiei finale, cu toate modificarile impuse de
schimb^rile legislative aparute pana la data supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic General al
Municipiului Bucuresji si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, inclusiv modificarile cerute prin
avize.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnSrii acestuia de catre ambele parti sj inregistrarea lui in
Registrul Unic de Contracte de la Directia Generala de Achizitji din cadrul Municipiului Bucuresji s.i produce
efecte pana" la sfar?itul perioadei de garantie ?i asistenta tehnicS, care este de 12 luni de la data semna'rii
procesului-verbal de receptie finals.
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7. Prestarea serviciilor
7.1. Durata de prestare a serviciilor de ,,Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti", este de
41 luni de la emiterea primei note de comanda, la care se adauga perioada de garanjie si asisten^a tennica de
12 luni de la data semnarii procesului verbal de recepfle finala, conform subclauzei 6.1, si este defalcata pe
etape si faze contractual, astfel:

Etapa I ,,Eiaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare si Stadiui actual al
dezvoltarii urbane". 12 luni de la emiterea notei de comanda pentru Faza I.1., din care:

Faza 1.1 ,,Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare". 4 luni de la
emiterea notei de comanda pentru Faza 1.1.
Faza I.2 ,,Stadiul actual al dezvoltarii urbane": 8 luni de la emiterea notei de comanda pentru Faza
I.2.

Etapa a ll-a ,,Elaborare Plan Urbanistic General $/ Regulament Local de Urbanism": 17 luni de la
emiterea notelor de comanda pentru Etapa a ll-a (notele de comanda se vor da concomitent pentru
ambele faze), care se deruleaza astfel:

Faza 11.1 ,,Elaborare Planul Urbanistic General al Municipiului Bucure§tr. 10 luni de la emiterea
notei de comanda pentru Faza 11.1.
Faza a I I .2 ,,Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti $/ dezbatere
publica": 17 luni de la emiterea notei de comanda pentru Faza II.2.

Etapa a Ill-a Jntocmirea documentajiilor specifice obl'merii avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti $/' Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti $/ obf/nerea acestor avize": 12 luni de la emiterea
notei de comanda pentru Faza 111.1, astfel:

Faza 111.1 Jntocmirea documenta^iilor specifice obtfnerii avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucure$ti $/ Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti $/ dovada depunerii acestora $/ a declan§arii
procedurii de mediu": 4 luni de la emiterea notei de comanda pentru Faza 111.1.
Faza I I I . 2 ,,0btfnerea avizelor ?/ predarea documental'iei cu transpunerea modificarilor solicitate
de institu$He avizatoare". 8 luni de la emiterea notei de comanda pentru Faza III.2.

7.2. In perioada prevazuta la subclauza 7.1 nu se includ perioadele dintre predarea documentaliilor, recepjia si
avizarea acestora (la faza contractual unde este cazul) si emiterea notei de comanda pentru faza
contractual urmatoare.
7.3. Prestarea serviciilor se va face In conformitate cu Graficul de indeplinire a contractului negociat, anexa la
contract.

8. Documentele contractului
8.1. (1) Documentele contractului sunt:

a) Tema de concurs
b) Solutia tehnica si Propunerea financiara negociate;
c) Graficul de indeplinire a contractului negociat;
d) Graficul de plati negociat;
e) Garanjia de buna execute ;
f) Angajament ferm de sustinere din partea unui tert (SC Arnaiz Consultores SL, SC Bustren PM si

Aecom Ltd,);
g) Acordul de asociere legalizat.
h) Lista cu subcontractanfli si contractele de subcontractare,
i) Acte adi^ionale, daca pe parcursul derulSrii contractului au fost incheiate
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(2) Daca pe parcursul derularii contractului se constata ca anumite prevederi ale Solutiei tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor din Tema de concurs, vor prevala cerintele Temei de concurs si
obligape asumate prin prezentul contract.

9. Obligape principale ale Prestatorului
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciite in conformitate cu reglementarile si legislajia in vigoare, cu
obligate asumate prin prezentul contract, cu Tema de concurs si Solujia tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenele prevazute in Graficul de indeplinire a contractului
negociat, anexa la contract.
9.3. Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorului persoana/persoanele responsabila/responsabile cu
comunicarea din partea Prestatorului, cu datele acesteia/acestora de contact, in termen de 7 zile de la
semnarea contractului.
9.4. (1) Prestatorul va actualiza suportul topo in sistem Stereo 70, pe baza ortofotoplanului pus la dispozitie
de Achizitor si in conditiile prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare ulterioare si cu prevederile Regulamentului de avizare, verificare si
receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si
al cartografiei, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 108/2010.
(2) Prestatorul se obliga sa prelucreze toate datele si informatiile relevante pentru indeplinirea contractului pe
care Achizitorul i le pune la dispozitie.
9.5. In elaborarea studiilor de fundamentare, Prestatorul va respecta continutul-cadru stabilit prin legislate si
reglementarile in vigoare. Prestatorul va prezenta concluziile acestor studii atat ca piese sense cat si in planse
de sinteza, in vederea fundamental PUG.
9.6. Analizele, studiile si alte activity cuprinse in cadrul Solutiei tehnice nu pot face obiectul achizitiei de studii
de fundamentare suplimentare de catre Achizitor. Ele sunt exclusiv in sarcina Prestatorului, fara costuri
suplimentare pentru Achizitor si fara inta"rzieri in derularea contractului.
9.7. (1) In cadrul Etapei I - Faza 1.1 a contractului, Prestatorul are obligatia de a actualiza PUG 2000 cu datele
existente pana la data emiterii notei de comanda pentru aceasta faza. Prestatorul va preda distinct stratul
(layer-ul) GIS si plansa cu localizarea tuturor amplasamentelor ale caror reglementari au fost modificate faja
de reglementarile PUG 2000 prin documentatii de urbanism aprobate ulterior acestuia si stratul (layer-ul) GIS,
respectiv plansa cuprinzand toate reglementarile urbanistice in vigoare la data incheierii Etapei I.
(2) In cadrul Etapei I - Faza 1.2., Prestatorul are obligatia de a diagnostica starea actuala* a dezvoltarii
Municipiului Bucuresti si a retailor stabilite de catre acesta cu teritoriile invecinate, pe baza datelor existente
pana la data emiterii notei de comanda pentru aceasta faza.
(3) Pana la momentul incheierii Etapei I, Prestatorul are obligatia de a opera modificarile survenite pe
parcursul derularii acestei etape.
9.8. Prestatorul se va consulta cu Achizitorul pe toata durata derularii contractului.
9.9. (1) Toate documentatiile elaborate de Prestator se vor preda Achizitorului in 4 (patru) exemplare pe
suport de hartie, semnate si stampilate si in 2 (doua) exemplare pe suport informatic, conform Temei de
concurs, anexa la prezentul contract, cu exceptia:

a) Etapei a Ill-a, Faza 111.1 - documentatiile pentru avizare, care se vor preda Achizitorului in cate 2
(doua) exemplare originale pe suport de hartie, semnate si stampilate, care vor fi inaintate
institupor avizatoare si 1 (unu) exemplar scanat al acestor documentatii pe suport informatic $i

b) Etapei a Ill-a, Faza III.2 - documentatia finala, care se va preda Achizitorului in 4 (patru}
exemplare originate pe suport de hartie, semnate si stampilate si 5 (cinci) exemplare originate
planse reglementari, pe suport de hartie, semnate si stampilate, precum si in 2 (doua) exemplare
pe suport informatic. Avizele cu documentatia aferenta se vor preda in 1 (unu) exemplar original, 3
(trei) exemplare in copie si 2 (doua) exemplare scanate, pe suport informatic.

(2) Piesele desenate se vor preda pe suport hartie la scara stability de Achizitor cu respectarea prevederilor
legate.
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9.10. Prestatorul are obligatia de a organiza cu acordul Achizitorului dezbateri si consultari publice pe durata
derularii contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare si cu reglementarile In vigoare.
9.11. (1) Pentru activitatile de informare si consultare a populate! Prestatorul va asigura toate materialele de
prezentare necesare desfasurarii in bune conditii a activita^ilor (mape command brosuri, CD-uri si/sau
print-uri ale prezentarilor PowerPoint sau documentelor-text explicative; panouri de prezentare; filme; alte
materiale grafice pe suport traditional si/sau pe suport electronic etc.), inclusiv pentru pagina de web,
materiale pentru care va objine acordul Achizitorului la nivel de macheta (concept).
(2) In cazul in care Achizitorul are observatii privind forma si/sau con^inutul materialelor de prezentare,
Prestatorul este obligat sa refaca si sa predea macheta In termen de 20 de zile lucratoare de la primirea
notificarii din partea Achizitorului, pentru a otyine avizul acestuia.
9.12. (1) Prestatorul va furniza specificatiile tehnice pentru instalarea si operationalizarea sistemului.
(2) Prestatorul are obligatia elaborarii si actualizarii seturilor de proceduri de utilizare a produsului IT pe toata
durata contractului.
9.13. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si acfiuni In justice, ce rezulta din Incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau In legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei In care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea Temei de concurs intocmite de catre Achizitor.

iii) Intarzieri In execujia contractului de natura a aduce prejudicii Achizitorului, cand aceste Intarzieri
puteau fi evitate prin interventia exclusive a Prestatorului.

10. Obligafiile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receplioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate In termenul convenit si sa
asigure desf&surarea In condtyi optime a proiectului conform Temei de concurs.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestatorln termenul convenit.

11. Modalitatideplata
11.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator pentru serviciile prestate si recepjionate In
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor Prestatorului la registratura Municipiului Bucuresti - in
atentia Directiei Urbanism. Pretul contractului va fi detaliat pe etape si faze contractuale conform Graficului de
plati negociat, anexa la contract.
11.2. Platile se vor efectua pentru fiecare documentatie elaborata corespunzator conform Graficului de
Indeplinire a contractului negociat si receptionata de catre Achizitor In baza urmatoarelor documente
justificative:

Etapa I »Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare $/' Stadiul actual al
dezvoltarii urbane":

Faza 1.1 ,Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare": proces-verbal de
receptie a documentatiei si factura Prestatorului certificate tn privinja realitatii, regularita^ii si legalita^ii
$i vizata" cu Bbun de plata" de Direcfia Urbanism.
Faza 1.2 ^Stadiul actual al dezvoltarii urbane": proces-verbal de receptie a documentatiei, Raport de
consultare avizat de catre Arhitectul §ef al Municipiului Bucuresti si factura Prestatorului certificate In
privinta realitatii, regularitatii si legality si vizata cu nbun de plata" de Direcjia Urbanism.

Etapa a 11-a nElaborare Plan Urbanistic General 5; Regulament Local de Urbanism":
Faza 11.1 nElaborare Plan Urbanistic General al Municipiului Bucure§ti": proces-verbal de receptie
a documentatiei, Raport de consultare avizat de catre Arhitectul Sef al Municipiului Bucuresti si factura
Prestatorului certificate In privinta realitatii, regularitatii si legality si vizata cu Bbun de plata" de
Directia Urbanism.

-fee
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Faza 11.2 ,,Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucure$ti $/ dezbatere
publica": proces-verbal de receptie a documentatiei, Aviz preliminar al Arhitectul Sef al Municipiului
Bucuresti si factura Prestatorului certificata in privinta realita'tii, regularitatii sj legality si vizata" cu
,,bun de plata" de Directfa Urbanism.

Etapa a Ill-a Jntocmirea documentatfilor specifice obf/neri/ avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti $/ a Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti $/ obf/nerea acestor avize":

Faza 111.1 Jntocmirea documentafiilor specifice obl'merii avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti $/ a Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti $/ dovada depunerii acestora $/ declan$arii
procedurii de mediu": proces-verbal de receptie a documentatiilor intocmite pentru obtinerea
avizelor, dovada depunerii acestora la avizatori, dovada declansani procedurii de mediu si factura
Prestatorului certificata in privinta realitatii, regularity si legalitStii §i vizata cu ,,bun de plata"' de
Direc^ia Urbanism.
Faza III.2 ,,0bf/nerea avizelor ?/predarea documentatiei cu transpunerea modificahlor solicitate
de institutiile avizatoare". proces-verbal de receptie finals (reprezentand procesul verbal de receptie
a avizelor sj a documentatiei finale), avizul Arhitectului §ef al Municipiului Bucuresti si factura
Prestatorului certificata in privinta realit^n, regularity si legalitatii §i vizatS cu ,,bun de plata" de
Directia Urbanism.

11.3. In cazul in care Achizitorul are observat" cu privire la corectitudinea documentelor justificative §i
intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa" care curge un
nou termen de 15 zile pentru plata facturilor. In cazul in care vor fi formulate observatii cu privire la
documentele justificative predate si facturile fiscale emise in termenele precizate la subclauza 11.1, platile se
vor face conform aceleiasi subclauza.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obliga(iilor
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusive, Prestatorul nu reusesle sa-sj execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu
o cota procentuala de 0,04 % din pretul contractului pentru fiecare zi de tntarziere, pans la indeplinirea
efectiya a obligatiilor.
12.2. In cazul in care Achizitorul nu onoreazS facturile pana la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are
obligatia de a plati ca penalitati o sumS echivalenta cu o cota procentuala de 0,04 % din plata neefectuata
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva ?i integrala a obligatiilor, in conditiile prevazute de
Codul Civil.
12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil sj
repetat, da dreptul paif lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretinde plata de daune-
interese.
12.4. in cazul in care platile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu alocarea
bugetara si/sau contul bancar, Municipiul Bucure?ti nu datoreaza majorari sau daune-interese Prestatorului, cu
conditia notificarii prealabile emiterii facturii Prestatorului asupra acestui fapt.

Clauze specifice

13. Garantia de buna execute a contractului
13.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garanjia de bun3 execute a contractului pe toata perioada
derulaYii contractului.
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13. 2. (1) Cuantumul garantiei de buna execute exprimata procentual este de 7% din prejul contractului,
exclusiv T.V.A. si se constituie in termen de 7 zile de la data semncirii si inregistrarii contractului in Registrul
Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii. Garantia de buna execute va fi depusa astfel:

- in original, la registratura Municipiului Bucuresti in atentia Directiei Generale Economice,
- in copie, la registratura Municipiului Bucuresti in atentia Directiei Urbanism (directia initiatoare a

procedurii) si
- in copie, la Directia Proceduri Achizijie, in vederea deblocarii garantiei de participare.

(2) Garantia de buna execute a contractului se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor. In
cazul retinerilor succesive, Prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozijia autorita"tii
contractante. Suma initials care se depune de catre Prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului, exclusiv TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate sj cuvenite
Prestatorului pana la concurenta procentului de 7 % din valoarea contractului, exclusiv TVA.
(3) In cazul In care garantia de buna" execute a contractului se constituie prin retineri succesive din valoarea
facturilor, Prestatorul are obligatia de a prezenta lunar, Directiei Financiar Contabilitate, in copie, extrasul de
cont al contului de garantie de buna execute prin care se dovedeste constituirea garantiei conform
contractului incheiat.
13.3. Garantia de buna execute reprezinta garan^a de aplicabilitate a proiectului si se va returna la solicitarea
Prestatorului, in termen de 14 zile de la Incheierea intregii activity efectuata de Prestator conform prezentului
contract, dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie finala, §i daca nu
s-au ridicat pretentii asupra ei din partea Achizitorului pana la data incheierii intregii activity.
13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execute, in limita prejudiciului creat,
daca Prestatorul nu lsj indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna execute, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate,

14. Alte responsabilitaji ale Prestatorului
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile preva"zute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare,
prevederile prezentului contract, Tema de concurs si Solutia tehnica".
(2) Prestatorul se obliga sS supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigura"rii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce In
mod rezonabil din contract.
(3) Prestatorul are obligatia de a nu efectua schimbari ale personalufui declarat In candidature" f3ra acordul
scris prealabil al Achizitorului. Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiative inlocuirea In urma"toarele
situatii:

a) In cazul decesului;
b) in cazul imbolnavirii sau in cazul accidental unui membru al personalului care face imposibila

prestarea serviciilor de catre acesta;
c) daca se impune Inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub

controlul Prestatorului (demisie, etc.)
(4) Prestatorul va inlocui persoanele aflate in una din situatiile menjionate la alin. (3) numai cu persoane
avand eel putin calificarile celor nominalizate initial prin candidature depusa si luate in calcul la evaluarea
candidaturilor.
14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de mdeplmire
a contractului negociat, anexa la contract, Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
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14.3. Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorului once modificare organizational cu privire la
componenta asocierii si obiectui de activitate al asociatilor In termen de 30 de zile de la producerea modifica'rii,
cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor din documentatia de concurs si fara a conduce la modificarea
solutiei tehnice si a propunerii financiare negociate. Notificarea va fi insotita de o nota justificative privind
implicate asupra derularii contractului fa{a de termenii contractuali stabiliti initial.
14.4. Indeplinirea responsabilitatilor Prestatorului va fi realizata in totalitate in conformitate cu legislatia
romana in vigoare.
14.5. Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa, pentru neexecutarea,
executarea defectuoasa sau executarea par^iala a obligator sale fata de Achizitor, in raport cu reglementarile
si legislatia in vigoare, prevederile prezentului contract, ale Temei de concurs si Solutiei tehnice, in limita
valorii documentatiei afectate de respectiva neexecutare, executare defectuoasa sau executare partiala a
obligator fata de Achizitor, asa cum este respectiva valoare prevazuta in graficul de pla^i, prin deducerea
acesteia din garantia de buna execute si in limita acesteia.
14.6. Documentape contractuale predate, indiferent de format, dupa" plata acestora, constituie proprietatea
Municipiului Bucuresti.

15. Alte responsabilitati ale Achizitorului
15.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care le detine la data emiterii
notelor de comanda pentru fazele contractuale unde este necesara" furnizarea acestora, la care se pot adauga
informal actualizate obtinute de Achizitor pe parcursul derularii fazei respective si considerate necesare
elaborarii acesteia.

16. Receptie§i verificari
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
reglementarile ?i prevederile legislate!.in vigoare, cu clauzele prezentului contract, cu Tema de concurs si
Solutia tehnica.
16.2. Achizitorul va comunica Prestatorului reprezentanfli imputerniciti pentru efectuarea verificarilor precizate
lasubclauza 16.1.
16.3. Documentatiile intocmite vor fi predate la registratura Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism-
Serviciul Proiecte Urbane, cu adresa de inaintare insotita de un proces-verbal de predare-primire, conform
prevederilor prezentului contract, Temei de concurs si Solutiei tehnice, anexe la contract.
16.4. Receptia pentru fiecare etapa de predare specificata in contract se va desfasura dupa cum urmeaza:

- Etapa I nElaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare $/ Stadiul actual al
dezvoltarii urbane"
• Faza 1.1 HElaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare":

Documentatia predata va fi verificata de catre o comisie imputernicita a Achizitorului si in termen
de eel mult 20 zile lucratoare de la predare, se va semna procesul-verbal de receptie a acesteia.
In situajia in care vor exista observatii, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului In termenul
mai sus precizat, acesta avand obligatia de a reface documentatia in termen de eel mult 20 zile
lucratoare de la notificare si de a le preda Achizitorului prin registratura Municipiului Bucuresti - in
atentia Direcjiei Urbanism, Serviciul Proiecte Urbane. In termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la predare, documentatia revizuita va fi receptionata" de catre Achizitor.

• Faza I.2 nStadiul actual al dezvoltarii urbane": Pe parcursul elaborarii documentatiei Prestatorul
are obligatia de a se prezenta cu aceasta spre consultare in cadrul Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Documentatia predata va fi receptionata de catre o comisie imputernicita' a Achizitorului si in
termen de eel mult 20 zile lucratoare de la predare, se va semna procesul-verbal de recepfie a
acesteia. In situatia in care vor exista observatii, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului in
termenul mai sus precizat, acesta avand obligatia de a reface documentatia in termen de eel mult
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20 zile lucratoare de la notificare sj de a le preda Achizitorului prin registratura Municipiului
Bucures.ti - in atentia Directiei Urbanism, Serviciul Proiecte Urbane. In termen de eel mult 20 zile
lucratoare de la predare, documentatia revizuita va ft receptionata de catre Achizitor.
Dupa receptie, documentatia va fi supusa consultarii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
si Urbanism. Prestatorul are obligatia de a sustine documentatia in cadrul sedintei comisiei. In
situatia in care in urma dezbaterilor Achizitorul stabileste ca fiind necesare modificari ale
documentatiei, Prestatorul are obligatia de a le efectua in termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la notificare. Daca este cazul Achizitorul va programa o noua consultare. Faza 1.2 se considers
avizata la data emiterii Raportului de consultare avizat de Arhitectul §ef al Municipiului Bucuresti.

- Etapa a ll-a nElaborare Plan Urbanistic General $/ Regulament Local de Urbanism":
• Faza 11.1 ^Elaborate Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti": Atat pe parcursul

elaborarii documentatiei cat si dupa receptia acesteia, Prestatorul are obligatia de a se prezenta
cu aceasta spre consultare in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Documentatia predata va fi verificata de catre o comisie imputemicita a Achizitorului si in termen
de eel mult 20 zile lucratoare de la predare, se va semna procesul-verbal de receptie a acesteia.
In situatia in care vor exista observatii, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului in termenul
mai sus precizat, acesta avand obligatia de a reface documentatia in termen de eel mult 20 zile
lucratoare de la notificare si de a le preda Achizitorului prin registratura Municipiului Bucuresti - in
atentia Directiei Urbanism, Serviciul Proiecte Urbane. In termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la predare, documentatia revizuita va fi receptionata" de catre Achizitor.
Dupa receptie, documentatia va fi supusa consultarii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
si Urbanism. Prestatorul are obligatia de a sustine documentatia in cadrul sedintei comisiei. In
situatia in care in urma dezbaterilor Achizitorul stabileste ca fiind necesare modificari ale
documentatiei, Prestatorul are obligatia de a le efectua in termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la notificare. Daca" este cazul Achizitorul va programa o noua consultare. Faza 11.1 se considers
finalizata la data emiterii Raportului de consultare avizat de Arhitectul Sef al Municipiului
Bucuresti.

• Faza II.2 ^Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti $/' dezbatere
publica": Pe parcursul elaborarii documentatiei Prestatorul are obligatia de a se prezenta cu
aceasta spre consultare in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Documentatia predatS va fi verificata de catre o comisie imputemicita a Achizitorului si in termen
de eel mult 20 zile lucrStoare de la predare, se va semna procesul-verbal de receptie a acesteia.
In situatia in care vor exista observatii, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului in termenul
mai sus precizat, acesta avand obligatia de a reface documentatia in termen de eel mult 20 zile
lucratoare de la notificare si de a le preda Achizitorului prin registratura Municipiului Bucuresti -in
atentia Directiei Urbanism, Serviciul Proiecte Urbane, in termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la predare, documentatia revizuita va fi receptionata de catre Achizitor.
Dupa receptie, documentatia va fi supusa consultarii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
si Urbanism. Prestatorul are obligatia de a sustine documentatia in cadrul sedintei comisiei. in
situatia in care in urma dezbaterilor Achizitorul stabileste ca fiind necesare modificSri ale
documentatiei, Prestatorul are obligatia de a le efectua in termen de eel mult 20 zile )ucra"toare de
la notificare. Daca este cazul Achizitorul va programa o noua consultare. Faza II.2 se considers
finalizata la data emiterii avizului preliminar al Arhitectului §ef al Municipiului Bucuresti. Prin acest
aviz preliminar se vor stabili avizele necesare aprobarii P.U.G. si R.L.U. aferent.

- Etapa a Ill-a jntocmirea documentayilor specifice obfnerii avizelor necesare aprobarii Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucuresti $/ a Regulamentului Local de Urbanism aferent de
catre Consiliul General al Municipiului Bucures.ti §/ obl'merea acestor avize":
• Faza 111.1 Jntocmirea documentai'iilor specifice obl'merii avizelor necesare aprobarii

Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti $/ dovada depunerii
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acesfora $;' declan§arii procedurii de mediu". Pe parcursul acestei faze, Prestatorul are
obligatia de a notifica Achizitorul privind stadiul intocmirii si depunerii documentatiilor in vederea
obtinerii avizelor. In termen de 5 zile lucratoare de la notificarea cu privire la depunerea la
avizatori a tuturor documentatiilor pentru obtinerea avizelor se va semna procesul-verbal de
receptie a acestor documentatii, a dovezii depunerii acestora la avizatori si a dovezii declansarii
procedurii de mediu.

• Faza 111.2 ,,06f/nerea avizelor $/ predarea documentatfei cu transpunerea modificarilor
solicitate de institutfile avizatoare": Toate avizele obtinute de Prestator vor fi predate
Achizitorului in original (parte scrisa si desenata" - dupa" caz).
Documentatia cu transpunerea modifica'rilor solicitate de insitupe avizatoare va fi predata odata
cu avizele si va fi verificata de catre comisia imputernicita' a Achizitorului si in termen de eel mult
20 zile lucratoare de la predare, se va semna procesul-verbal de receptie a acesteia. In situatia in
care vor exista observatii, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului in termenul mai sus
precizat, acesta avand obligatia de a reface documentatia in termen de eel mult 20 zile lucra"toare
de la notificare §i de a le preda Achizitorului prin registratura Municipiului Bucuresji - in atenrja
Directiei Urbanism, Serviciul Proiecte Urbane. In termen de eel mult 20 zile lucratoare de la
predare, documentatia revizuita va fi receprjonata de catre Achizitor.
Dupa receptie, documentatia va fi supusa consulta"rii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
si Urbanism. Prestatorul are obligatia de a sustine documentatia in cadrul sedinjei comisiei. in
situajia in care in urma dezbaterilor Achizitorul stabileste ca fiind necesare modificari ale
documentatiei, Prestatorul are obligatia de a le efectua in termen de eel mult 20 zile lucratoare de
la notificare. Daca este cazul Achizitorul va programa o noua consultare. Faza III.2 se considera
avizata la data emiterii avizului Arhitectului §ef al Municipiului Bucuresti.

17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa" semnarea contractului de catre
ambele pa î si emiterea notei de comanda in condipe subclauzei 7.1 din contract.
(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, pa"rtile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; s, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac^ este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

17.2, (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminate" intr-o perioada stability in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de pSrti, termen
care se calculeaza" de la data inceperii prestSrii serviciilor.
(2) In cazul in care apar:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de

catre Prestator, care indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora,

atunci pSrtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act adijtonal.
17 3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respects graficul de indeplinire a contractului
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/penoadelor c
prestare asumate in graficul de indeplinire a contractului se poate face doar cu acordul pallor, prin act
aditional.
17.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului < 3 prestare, c
intarziere in indeplinirea contractului d3 dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tanfele declarate in propunerea

financiara, anexa la contract.
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18.2. Pretul contractului este term si nu se ajusteaza.

19. Amendamente
19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adrenal.
19.2. In situajia In care perioada de obtinere a avizelor necesare aprobarii Planului Urbanistic General al
Municipiului Bucuresti si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (faza III.2 nOb{inerea avizelor $/
predarea documenta{iei cu transpunerea modiftcarilor solidtate de institutyile avizatoare") depaseste perioada
stabilita la subclauza 7.1. pentru faza respectiva, din motive independente de vointa Achizitorului sau
Prestatorului, partile pot stabili de comun acord prin act adrenal prelungirea duratei fazei 111.2.
19.3. Modificarile organizational asa cum au fost definite la subclauza 14.3 care pot avea implicatii in
derularea contractului vor fi acceptate de Achizitor numai prin semnarea unui act aditional la prezentul
contract.

20. Subcontractanji
20.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnaji, in aceleasj conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. Subcontractarea
se va face doardupa notificarea Achizitorului si otyinerea acordului acestuia.
20.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contracted tncheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.
20.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fa(a de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.
20.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant doar dupa notificarea Achizitorului si obtinerea
acordului acestuia si cu respectarea conditiei de a nu schimba pretui si durata contractului.

21.Cesiunea
21.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligate nascute ramanand in
sarcina p^rtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majora
22.1. For^a majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acjiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pallor pana la aparitia acesteia.
22.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ?i in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
22.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va acjiona 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
dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. incetarea contractului
23.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instate judecatoresti
in urmatoarele cazuri:

11



MUNICIPAL BUCURESTI
Contract de servo pentru nRevizwre Plan Urbanistk: General al Municipiului Bucuresti" incheiat cu AsociereaUnh^
Certiul de Cercetare, Proiectare, Experta si OxisutinaAmaBAiqutectosSLP.SCAecOT

AsistentaTehnJaSRUSCSynefgeteĵ pofattonSra.

- Una din parti este declarata in stare de incapacitate de pla^i sau a fost declansata procedure de
lichidare(faliment);

- Prestatorul primeste trei notificari consecutive prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu si-a
executat sau isi executa in mod necorespunzator oricare din obligape care ii revin.

23.2. Achizitorul Isi rezerva dreptul de a denun^a unilateral contractul In eel mult 30 de zite de la aparijia unor
circumstance care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractual astfel incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public.
23.3. Achizitorul poate rezilia contractul unilateral, in urmatoarelecazuri:

- Prestatorul depaseste cu 30 de zile termenul de predare a unei documentajii aferente unei faze
contractuale fara a inainta Achizitorului o notificare formulata in acest sens insotita de o justificare in
scris;

- Prestatorul subcontracteaza sau transfera obligape sale prevazute de prezentul contract fara acordul
Achizitorului;

- Prestatorul nu respecta prevederile clauzei 21.
23.4. In cazul prevazut la art. 23.1 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data incetarii de drept a contractului.
23.5. In cazul prevazut la art. 23.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilateral a contractului.
23.6. In cazul rezilierii contractului, parole contractante vor intocmi in termen de 15 zile situatia serviciilor
efectiv prestate, pe baza carora se vor stabili sumele care urmeaza a fi platite, conform prevederilor legale.

24. Solutionarea litigiilor
24.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neinjelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
24.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutfoneze de catre instan^ele
judecatoresti din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1. (1) Orice comunicare dintre par^i, 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.
26.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condi^ia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilordin Romania.

28 fpWe au'cuno§tiinta despre faptul rt unele parti din serviciile ce se presteaza pot face obiectul dreptului
de' autor si agreeaza, cu privire la acestea, ca aplicabile prevederile Legii nr. 8/1996 cu modificanle si
completarile ulterioare si legisla^iei in vigoare in domeniul urbanismului si amenajani tentoriului.
282 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cupnnsul sau, reprezinta
voinja partilor si inlatura orice in^elegere verbala dintre acestea, anterior sau ulterior inch

modificat cu acordul ambelor parti.
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28.3. Urmarirea prezentului contract se face de catre direc{iile de specialitate semnatare, in functfe de
activitatea specifica fiecarei directii.
28.4. Prezentul contract a fost incheiat In 5 (cinci) exemplare originale, din care 1 (unul) revine Prestatorului.

SEMNATDE:

Pentru $i kwrtfrnele Ac îtorului:

SEMNAT

Pentru si in numele Prestatorului:

ircea OPRESCU Numele Prof. dr. am. Zeno BOGDANESCU

ral

Independenteinr. 291-293,
Sector 5, Bucure5ti

iN

Funcjia: Rector

Adresa Strada Academiei nr. 18-20, cod
010014, sector 1,Bucuresti.
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