














































































































































































































 

Contract de lucrări 
 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modifcările și completările ulterioare, s-a încheiat 

prezentul contract de lucrări,  

 

Între 

ORAȘUL STREHAIA, JUD. MEHEDINȚI,cu sediul în loc. Strehaia, str. Republicii, 

nr. 124, județul Mehedinți, telefon/fax 0252370159,0252306082, cod fiscal 6044227, cont 

trezorerie RO088TREZ24A700501710130X, deschis la Trezoreria Strehaia , reprezentată prin 

Primar, Giura Ioan, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

S.C. ................................ cu sediul în ........................, str..........................., nr......., 

tel/fax ............................, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ............................, cod 

fiscal................................., cont deschis la Trezoreria .........................., cont ............................., 

reprezentata prin ..............................................., in calitate de Executant, pe de alta parte 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

2.1.1 “Părţile contractante” - sunt achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite 

în prezentul contract. 

2.1.2 „Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate 

în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu 

Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor. 

2.1.3 „Executant” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal 

constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 

2.1.4 „Contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare. 

2.1.5 „Standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard 

european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru 

aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie. 

2.1.6 „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, 

controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a 

persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care 

Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată 

apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt 

constatate de o autoritate competentă.  
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2.1.7 „Reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate 

ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea 

verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de 

servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.  

2.1.8 „Preţul contractului” - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza 

Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract. 

2.1.9 “Zi” - zi calendaristică; „an” - 365 de zile. 

2.1.10 „Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract; 

2.1.11 “Data de începere a lucrărilor de execuţie” - înseamnă data precizată în Ordinul 

de începere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor. 

2.1.12 "Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare exprimatã în luni cuprinsã 

între data stabilitã de investitor pentru începerea lucrãrilor de execuţie şi comunicatã 

executantului şi data încheierii procesului verbal privind admiterea recepţiei la terminarea 

lucrãrilor, conform Graficului general de realizare a investiției. 

2.1.13 "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către 

Executant, în legătură cu executarea Contractului, conform Ofertei.  

2.1.14 "Documentele Executantului" - înseamnă calculele, planşele, manuale, modele 

şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor 

Contractului.  

2.1.15 "Utilajele şi Echipamentele Executantului" - înseamnă toate aparatele, maşinile, 

vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asmenea necesare execuţiei 

Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.  

2.1.16 "Ţară" - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.  

2.1.17 "Riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influența 

implementarea Contractului.  

2.1.18 “Teste” - înseamna toate testele care sunt specificate în Contract și în 

documentele de proiectare, convenite de către Părți, dispuse de Achizitor. 

2.1.19 "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor 

fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.  

2.1.20 "Echipamente" înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje , echipamente tehnologice 

și funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care 

vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract. 

2.1.21 ”Amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa 

lucrările permanente, conform autorizației de construire  

2.1.22 "Şantier" înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de 

execuție a lucrărilor , ce cuprinde amplasamentul și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca 

fiind parte componentă a Șantierului. 

2.1.23 "Lucrări" - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuţie care 

urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare 

a acestora în condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale. 

2.1.24 „Instrucţiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, 

elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu 

pentru Executant, cu privire la îndeplinirea obligațiilor din contract. 

1.25 „Perioada de garanţie” - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia 

Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită 



3 

 

nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a 

folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc. necorespunzatoare. 

2.1.26 „Proiect” - înseamnă, documentaţiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe 

faze de proiectare în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cãrora se vor realiza lucrãrile.  

2.1.27 "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice 

Modificare adusa acestor Planse.  

2.1.28 “Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor” - toate 

activitățile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească proiectantul pe durata execuţiei 

lucrărilor.  

2.1.29 “Diverse şi neprevăzute” - reprezintă procentul de............ % din prețul 

contractului de achiziţie publicã, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. 

nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării 

Contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot 

fi incidente în perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale 

acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional 

de modificare a contractului, semnat de părţi.  

2.1.30 ”Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a 

prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 

ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în faţa 

Executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

2.1.31 „Abandon” - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat 

serviciile de proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat 

Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul. 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 

nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările : ”Amenajare spații verzi ( ronturi 

stradale – 141mp) strada A.I.Cuza, oraș Strehaia,  jud. Mehedinți” în perioada convenită 

şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru 

îndeplinirea contractului de lucrări ”Amenajare spații verzi ( ronturi stradale – 141mp) 

strada A.I.Cuza, oraș Strehaia,  jud. Mehedinți” 
  4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor 

executate, plătibil executantului de către achizitor  este de ................................. fără TVA. 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnării de catre ambele părți, până la 

recepția finală a lucrării. 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanţia de bună execuţie; 

e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 
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 7. Termenul de execuție al lucrării 

 7.1.Termenul de execuție al lucrării de : ”Amenajare spații verzi ( ronturi stradale – 

141mp) strada A.I.Cuza, oraș Strehaia,  jud. Mehedinți”  este  de 3 luni  de la emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor. 

8. Executarea contractului  
8.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și 

predarea  amplasamentului. 

9. Obligaţiile principale ale executantului  

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină  ”Amenajare spații 

verzi ( ronturi stradale – 141mp) strada A.I.Cuza, oraș Strehaia,  jud. Mehedinți”   în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 

remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 

asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de 

acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea 

acestora. 

 9.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 

orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 

pe cheltuiala achizitorului. 

9.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 

date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 

şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este 

rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de 

către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele 

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 

lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 

de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
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achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 

de metodele sale de lucru. 

9.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data semnării 

contractului  până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul 

are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 

sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând 

din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 

executantului. 

9.9.- (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 

ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 

selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 

încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura 

în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 

podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului 

pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se 

înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 

„vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 

şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 

care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

9.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 6 luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 
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termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 

urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.12. - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia 

lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 

finalizarea şi întreţinerea ”Amenajare spații verzi ( ronturi stradale – 141mp) strada 

A.I.Cuza, oraș Strehaia,  jud. Mehedinți”. 

10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 

nu s-a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant. 

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de 

execuţie a lucrării. 

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, 

căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru 

materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contract într-o perioadă de 28 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce 

din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,1 % pe zi din 

preţul contractului. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1 % pe zi  din plata neefectuată. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a 

cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 

notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă 

faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune 

sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 

a contractului. 
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Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fără 

TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare (scrisoare de 

garantie bancara, asigurare) emis, în condiţiile legii, de o instituţie de credit sau de o societate 

de asigurări, si depus de executant, în original, la sediul achizitorului, şi devine anexă la 

contract. Executantul are obligatia de a constitui garanția de bună execuție a contractului in 

termen de 5 zile de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. 

12.2. Neîndeplinirea obligației prevăzute la pct. 12.1, dă dreptul achizitorului să 

denunțe unilateral contractul fără altă formalitate prealabilă. În acest caz se aplică prevederile 

art. 143 din HG nr. 395/20196. 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul 

de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 

bună execuţie. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:  

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 

ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la primirea ordinului în acest 

sens din partea achizitorului. Termenul de execuție se calculează de la data emiterii actului de 

începere a lucrării ( data îndeplinirii procedurii de comunicare). 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 

Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să 

fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 

consideră date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 

graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, 

după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general 

de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în 

vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 

executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 10.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit 

să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze 

că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 

de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 

obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional 
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pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi 

dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, 

din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere 

a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 

executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea 

vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

14. Recepția lucrărilor de execuție 

14.1 Terminarea lucrărilor 

14.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a 

fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat 

în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data precizata 

în Ordinul de începere a lucrărilor. 

14.2 Inştiinţarea de Recepţie  

14.2.1. Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la 

îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie 

conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările. 

 14.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 

consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 

remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile pct. 12 din 

prezentele condiții contractuale.  

14.2.3.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor 

lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia 

de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În 

funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge 

recepţia. 

 14.2.4.Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va 

înştiinţa Executantulu de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a 

Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.  
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14.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera 

Şantierul. 

 14.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, dupa expirarea 

perioadei de garantie 

15. Remedierea defectelor 

 15.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la pct.15 din prezentele 

condiții contractuale, Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, 

fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.  

15.2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte 

datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate 

cu prevederile Contractului.  

15.3.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit 

prin notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe 

cheltuiala Executantului. 

 15.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada 

de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

16. Desfacerea și testarea  

16.1. Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea 

oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări 

sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa 

desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia 

să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi 

testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al 

manoperei aferente acestora, revine Executantului.  

16.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

notificarea si aprobarea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori 

de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, 

Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la 

dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.  

17. Modificări 

 17.1 Dreptul de a Modifica 

 17.2 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de 

valabilitate, se face doar în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act 

adiţional la prezentul contract.  

18.Notificarea  

18.1.În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi 

considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în 

prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire.  

18.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în 

momentul primiri. 

 18.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea 

se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca 

a fost c onfirmată în scris și înregistrată.  

18.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi 

dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevazute. 

19. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
19.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
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ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 

sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

19.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul 

de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 

28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris 

acest fapt achizitorului. 

20. Finalizarea lucrărilor 

20.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 

într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen 

care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

20.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei 

de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 

de recepţie. 

20.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

20.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 

şi funcţional.  

21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

21.1 - Perioada de garanţie este de 36  luni și decurge de la data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi până la recepţia finală. 

21.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor 

defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe 

cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 

lucrări suplimentare. 

21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 

reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
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22. Modalităţi de plată 

22.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 15 zile de 

la emiterea facturii de către acesta însotite de procesul-verbal de receptie.  

22.2 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci executantul  are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 

diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua 

executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.  

22.3. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai 

contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege.  

22.4. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului ( antreprenorului), 

la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel 

încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul 

ca putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte 

scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare 

a unor prevederi legale.  

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă  în termenul stabilit de 30 de zile de la 

primire. 

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează 

responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele se consideră, de către 

achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. 

22.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de 

plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în 

special, datorită unor eventuale litigii, contravaloatrea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

plătită imediat . 

22.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală 

nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepția finală va fi executată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu 

va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.  

23. Ajustarea preţului contractului 

23.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

23.2 - Preţul contractului nu se ajustează.  

24. Sănătatea și securitatea muncii 

 24.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 

Personalului propriu . Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca 

legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de 

prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în 

încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile 

necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 

 24.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să 

răspundă de respectarea cerinșelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea 

accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea 

de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei 

Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea 

responsabilităţii şi autorităţii sale.  

24.3 Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau 

produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de 

către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
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(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi 

orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

24.4 În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din 

domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea 

evenimentelor.  

24.5 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea 

evenimentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea 

și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.  

24.6 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 

300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

25. Subcontractanţi 

25.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

25.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 

contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia 

nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

25.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 

contractului şi se va face numai cu acordul achizitorului. 

26. Responsabilitatea executantului față de lucrări 

 Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor 

Lucrărilor, Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor 

până la data admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea 

va fi transferată Achizitorului.  

27. Forţa majoră 

27.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

27.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

27.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

27.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

27.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

27.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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28. Soluţionarea litigiilor 

28.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către 

instanţele judecătoreşti din România.  

29. Arhivarea 

 29.1 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, 

înregistrările si orice alte asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în 

posesia Executantului în legătura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau 

de către personalul acestuia, vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact 

grupate în dosare, numerotate și denumite în consecinta atat în format tipărit cât și în format 

electronic, însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora sa fie 

corespunzător. 

 29.2 Termenele de arhivare vor fi în conformitate cu legislația din România. 

 30. Codul de conduită  

30.1 Executantul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere 

pentru achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu 

discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără 

să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt 

în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. 

 30.2 În cazul în care Executantul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt 

de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori 

comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act 

sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru 

a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract 

încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui 

drept anterior dobândit de Executant în baza contractului. 

30.3 Plăţile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din contract, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, 

discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru 

executarea obligaţiilor din contract.  

30.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, 

facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat  sau protejat utilizate în 

scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.  

30.5 Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 

executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după 

încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil 

al achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau 

entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor 

face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 

derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul 

său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul 

studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.  

31. Limba care guvernează contractul 
31.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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32. Comunicări 

32.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

32.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-

mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

33. Legea aplicabilă contractului 
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi ............................. prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

   

                   Achizitor,                                               Prestator, 

 

    U.A.T.  ORAȘ STREHAIA           S.C. ……………………………………. 
                                                    

Primar         

Giura Ioan                 

        

Secretar 

Stoichină  Costel 

 

Director economic 

Mihuțescu Eufimie 

 

Inspector Achizitii 

Buricea Liliana 

 



 

 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI                                                  Formular 1 (Model orientativ) 

.................................................................. 

(denumirea)  

 

Garanţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va 

completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ........................... organizată de 

....................................... în calitate de autoritate contractantă noi, 

_____________________________________________________, având sediul înregistrat la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de (în litere şi în 

cifre) __________________________, la prima sa cerere pe baza declarației cu privire la culpa 

persoanei garantate; 

 

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza 

existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

 

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  

garanţia de buna execuţie;  

 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea 

asocierii)  

sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii  

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 

sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii 

de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi 

pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 

instantele judecătoreşti romane.  

 

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul ________ 

(semnătura autorizată) 



 

Formular nr. 2 (Model orientativ) 

 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

…………………………………..………………….. 

(denumirea/numele băncii) 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către

 …………………………………..................................………………….. 

(denumirea achizitorului) 

 

…………………………………..................................………………….. 

(adresa completă a achizitorului) 

 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică înregistrat cu nr. .......... din data de .............

.............şi  

(nr. şi data înreg. contractului de 

achiziţie publică) 

intitulat „....................................................................................”, încheiat între 

…………………………………..............................., 

      (denumirea contractului de achiziţie publică)   

 (denumirea/numele contractantului) 

în calitate de contractant, şi ………………………………….............................., în calitate de 

achizitor, ne obligăm 

(denumirea achizitorului) 

prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 

……………………………… 

…………………………………................................…....................……..........................................…..

, reprezentând ......% din valoarea 

(suma în cifre şi în litere şi moneda) 

totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită de o declaraţie 

cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în 

contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere: 

 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 

se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

Parafată de Banca .................................................................în ziua ...... luna ...... anul ............

. 

 (semnătura autorizată) 



 

Formular nr. 3 

Acord de asociere 

 

Nr.....................din.................................. 

 

1. PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 

......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., 

cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -

LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 

din ........................................ sub nr............................,cod de identificare 

fiscală...................................., cont .............................................deschis la............................................ 

reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... . 

în calitate de ASOCIAT 

 

2, OBIECTUL ACORDULUI 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 

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

câştigătoare.  

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

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

publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 

se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. DURATA ACORDULUI 



 

3.1  

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 

- 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

 

5. RĂSPUNDERE 

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile 

şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

4. ALTE CLAUZE 

 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, 

cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi 

Beneficiar. 

5. SEDIUL ASOCIERII 

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. 

de fax). 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor 

asumate de părți; 

d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 



 

9. COMUNICĂRi 

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

10. Litigii 

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 

soluţionate de către instanţa de judecată competentă 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze



Formular nr. 4 
                                     
 
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 
.......................... 

(denumirea) 
Angajament ferm 

privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului 
.............................................................. 

 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul 

înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 

irevocabil, următoarele : 

 

 Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori 

economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achiziție, 

prezentate în anexa la prezentul angajament. 

 Să răspundem faţă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă 

din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale 

prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul 

angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele 

activități pentru care acordăm susținerea) 

 

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi 

irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât 

şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor 

asumate de noi prin prezentul angajament. 

  

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne 

angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de 

către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, 

alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 

susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea 

ofertantului). 



 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele 

care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică............................(denumirea contractului) sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

 

Data ................................           

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.1  

 

1. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

Cod 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executan

tului*)  

 

Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(în cazul 

unui 

contract  

aflat în 

derulare)  

 

Procent 

executat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

 

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

 

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează 

să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, 

sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină 

dificultăți în implementarea contractului 

  ........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

 

Terţ susţinător, 

…………………………. 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 

Formular nr. 5 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

 

 

Art.1 Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică 

organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele 

activitaţi ce se vor 

subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ 

este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de investitor conform 

contractului_______________________________(denumire contract)  

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile 

se vor soluţiona pe cale legală.  

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  



 

____________________ _________________________  

(contractant) (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 

obiectului contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 

condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

 



 

Formular nr. 6 

Operator  economic 

............................... 

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Către .................................................................................................... 

     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, 

subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele 

ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea 

contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate 

mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț 

total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], 

fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 

[introduceți suma în cifre și litere și moneda].  

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  

a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de 

clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau 

restricție;  

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ 

[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de 

________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice 

moment înainte de expirarea perioadei menţionate.  

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de 

atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile 

incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare 

și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta 

noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.  

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom 

întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să 

constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în 

procent de ..........% din valoarea contractului, astfel: 

 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări 

 prin reţineri succesive din facturi  

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 



 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 

 

Data:.......................................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

  Operator economic 

__________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII 

 

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare la  

abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție)  pentru realizarea lucrărilor. 

 

Planul propus trebuie să demonstreze înțelegerea prevederilor documentației tehnice și a caietului de 

sarcini și abilitatea de a transpune progresul activităților într-un plan de lucru fezbil; 

Ofertantul va prezenta: 

- Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, 

inclusiv pentru organizarea de șantier.  

- Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport; 

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.  

 

 

Planul propus să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activitățile cu legături bine definite cu fiecare 

fază, pachet de lucru și activități în pachetul de lucru; 

Ofertantul va indica clar în planul de lucru – drumul critic.  

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

  

OPERATOR ECONOMIC                                          Formular nr. 7 
(denumire / numele)   



 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

RESURSE 

 

Ofertantul va prezenta informații minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune. 

Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar tot personalul și 

echipamentele pe care acesta intenționează să le utilizeze la realizarea lucrărilor. Organigrama va include 

și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și liniile de comunicare dintre membrii 

echipei. 

Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului 

de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, 

în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

 

Note: 

În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în 

cadrul asocierii care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în 

cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate în caietul de sarcini. 

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru organizarea 

managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini. 

 

Ofertant /lider asociere, 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPERATOR ECONOMIC  Formular nr. 8 
(denumire / numele)   



 

Formularul nr. 9 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE 

MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE 

ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant 

legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / 

numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 

.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea 

contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la 

elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din 

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe 

parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind 

protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile. 

      Data ...............................  

Operator economic, 

...................... 

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

  



 

Operator economic                FORMULARUL 10 

    .......................... 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) 

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 

terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 

cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

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

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

 

  OPERATOR ECONOMIC 



 

  ____________________       FORMULARUL 11 

           (denumirea/numel 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 

acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

           Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                         FORMULARUL 12 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; (a 

se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a condus 

la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, nu 

au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 

contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și 

selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații 

confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra 

deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

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

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic                         FORMULARUL 13 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 

…………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din 

procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare 

de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum 

ar fi următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin 

părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 

subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi 

afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător 

are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016. 
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Data completării:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Giura Ioan  Primar 

2 
Vîrșog Daniel  Viceprimar 

3 
Chetu Tatiana Preşedinte al comisiei de achiziții publice  

4 
Buricea Liliana Secretar  comisie achiziții publice 

5 
Stoichină Costel Membru al comisiei de achiziții publice 

6 
Iorga Stefan  Membru al comisiei de achiziții publice 

7 
Arif Ahmed Liviu Membru al comisiei de achiziții publice 

8 
Miuleasa Mircea  Membru al comisiei de achiziții publice 

9 
Bologa Aurelian Membru al comisiei de achiziții publice 




