


































































































































































































































 

 
   
 
 
 
 
 
Contract de execuție lucrări de „ Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din  comuna 

Provița de Jos, sat Drăgăneasa județul Prahova” 
nr.____________data _______________ 

 
 
 

Având ca temei legal: 
 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 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;  

S-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări intre, 
 

1. Părțile contractante 
 

COMUNA PROVIȚA DE JOS, adresa sediului: strada Principală, nr.494A cod postal 107475, comuna 
Provița de Jos, județul Prahova, telefon 0244-354227, fax 0244-354792, cod fiscal 2843159, cont IBAN 
RO22TREZ24A670501580402X deschis la Trezoreria Municipiului Câmpina, reprezentată prin  
BOCIOACĂ IONUȚ, Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 

 
şi  
 
______________________ – cu sediul în …………………….., str. …………………, nr. ……, tel: 
……………………., fax: ……………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
……………………………., având codul fiscal …………………….., cont nr. ………………… deschis la 
……………………………, reprezentată legal prin ………………………………  - avand funcția de 
……………………….., în calitate de executant 

 
 
2. Definiții 
    2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 

b. Achizitor şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata 
executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia 
lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile 
din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de 
către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea. 



 

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de 
materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după 
caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 
lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi 
oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care 
trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării 
şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de 
computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice 
(dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) 
puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ 
echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau 
a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrarilor. 

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 
recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare 
(după caz) de către achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, 
prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 
contractului de către cealaltă parte.  

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care seconstituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului.  

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii 
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei 
lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile 
achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si 



 

pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

bb. forţa majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut 
la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima 
o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 
autoritatea şi controlul executantului. 

ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 

ff. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

 
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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod 
diferit. 

3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din 
ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea nr.287/2009. 

3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conformitate cu art 1268 din noul Cod civil Legea 
nr.287/2009. 

3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art. 1267,1268 din noul Cod civil si la punctele 
3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în 
favoarea celui care se obligă. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul contractului 
 4.1. - Executantul se obligă să execute lucrări de „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii 
din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”, in conformitate cu obligațiile asumate 
prin prezentul contract și prin caietul de sarcini al achiziției . 

4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit  pentru  execuția și finalizarea lucrărilor 
ce fac obiectul prezentului contract.  

 
5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate plătibil 
executantului de către achizitor este de _________________ lei fără TVA, din care  

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii 
facturii. 

(2) – Prețurile nu se vor actualiza pe toata perioada de derulare a contractului. 
5.2. Sursa de finanțare: Fonduri FEADR. 
5.3. Se consideră că: 
 (a) Executantul este satisfăcut si consideră că valoarea de contract acceptatã este corectă si suficientă, si 
(b) Valoarea de contract acceptatã este fundamentată cu datele, interpretările, informațiile necesare, 
inspecțiile, examinările și deplina ințelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire in clauza 
14 - Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului. 

(c) Valoarea de contract acceptată va acoperi toate obligațiile executantului potrivit prevederilor contractului 
și toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor 
defecțiunilor. 

 
6. Durata contractului 



 

6.1. -   (1) Durata de execuţie a lucrărilor este de ..... luni, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor 
din partea achizitorului, incluzând şi perioada de mobilizare; 

(2) Perioada de garanţie a lucrărilor este de ......  luni de la data procesului verbal de recepţie  la 
terminarea lucrărilor. 
6.2 – Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a 
lucrărilor până la data începerii execuţiei): maxim 3 zile de la data primirii ordinului de începere a 
lucrărilor din partea achizitorului. 
6.3 – Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract. 
 

7. Executarea contractului  
 7.1. –Executarea contractului începe de la data menționată in ordinul de incepere emis de către achizitor. 
Orice lucrare făcută inainte de recepția proiectului va fi pe riscul executantului. Lucrările nu pot fi demarate 
fără ordinul de începere și fără autorizația de construire. 

 7.2. Executarea contractului poate incepe dupa data depunerii garanției de bună execuție de către 
operatorul economic. 

 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
- Anexa nr. 1- Documentația tehnică de execuție: 
(a). 1.a) caietul de sarcini și documentația tehnico economică 

1.b) propunerea tehnică; 

1.c) propunerea financiară; 

1.d) grafice de execuție; Graficul general de realizare a investiției publice(fizic și valoric)-Gantt 

1.e) grafice de plăți in ordinea tehnologică de execuție; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, dacă este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garanției de bună execuție; 
- Anexa nr. 3- declarația cuprinzând lista subcontractanților – dacă este cazul; 
- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare– dacă este cazul; 
- Anexa GDPR 
8.2. Orice contradicție ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate 
stabilită la art.8.1. 
8.3 Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. 
8.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile 
caietului de sarcini. 
 
9.Standarde 
 9.1. Lucrările executate în baza prezentului contract vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în 
vigoare. 

 
10.Caracterul de document public 
 10.1. Accesul persoanelor la informaţiile din contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 
prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii.   

 
11. Obligaţiile generale  ale executantului   
11.1.1 Codul de conduită 
(1)    Executantul va acţiona întotdeauna loial și  imparţial 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 proiectul sau lucrările executate 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. Nu va angaja 
achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod 
clar terţilor, dacă va fi cazul. 

11.1.2. Conflictul de interese 
(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în 
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de 



 

rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în 
timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia 
acestuia.  

11.1.3. Legislaţia muncii şi programul de lucru 
    Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în 
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi 
repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
11.1.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
  Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru 
personalul său.  
11.1.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
(1) Executantul va numi și va înștiința achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sănătate și 
securitate în muncă, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această 
persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi 
de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
(2) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensații plătibile prin lege, in 
privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
angajaților acestuia sau a persoanelor aflate in relație contractuală cu achizitorul. 
11.1.6. Personalul şi echipamentul 
(1) Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile 
respective de activitate. 
(2) Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană 
angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
11.1.7.Obligaţiile principale ale executantului 
11.1- Executantul se obligă să execute lucrarea care face obiectul prezentului contract în perioada/perioadele 
convenite, în conformitate cu caietul de sarcini și cu obligaţiile asumate. 
11.2 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.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 
pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
11.3 Executantul se va abține de la orice declarație publică privind derularea contractului fără aprobarea 
prealabilă a achizitorului și de la a se angaja in orice altă activitate care intră in conflict cu obligațiile sale față 
de achizitor conform prezentului contract. 
11.4  Executantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii si 
după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea 
de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate si obligatorii, eliminarea discriminării in privința 
angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii copiilor. 
11.5 Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor și reglementărilor in vigoare in România și se va 
asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și 
salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.Prestatorul va 
despăgubi achizitorul in cazul oricăror pretenții si actiuni in justitie rezultate din orice incălcări ale prevederilor 
in vigoare de către executant, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 
subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu. 
11.6 Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrării așa cum cere legislația aferentă 
și în vigoare. 
11.7 Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini. 
11.8 Executantul va acorda o perioadă de garanție lucrărilor: garanția este de ……. de luni de la data 
încheierii procesului verbal de terminare a lucrărilor. 
11.9 Executantul trebuie să dispună de dotarea necesară pentru a efectua acest tip de lucrări. 
 
11.2.Garanția acordată pentru lucrările efectuate 
11.2.1 Executantul are obligaţia să garanteze că toate materialele sunt noi, nefolosite şi nu prezintă niciun 
defect de fabricaţie. 
11.2.2 Garanția acordată va fi totală pentru toate materialele folosite in realizarea lucrării. 
11.2.3 (1) Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 



 

 (2) Garanția tehnică a lucrărilor executate este de ............ luni   ofertată în cadrul ofertei de la data semnării 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepție 
finală, precum și dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existență a construcției, pentru viciile 
structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor  de execuție. 
11.2.4  (1) In perioada de garanție, executantul are obligația, in urma dispoziției date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale, acestea din urmă incluzând toate documentele menționate la clauza 8 
“documentele contractului”. 
 (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in 
cazul in care ele sunt necesare datorită: 
a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii 
revin in baza contractului. 
11.2.5  In cazul in care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2 alin.(2), achizitorul este 
indreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 
12. Obligaţiile principale ale  executantului                                                                                                                
12.1 - Executantul se obligă să execute lucrări de:  „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de 
copii din satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, județul Prahova”   în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
12.2 - (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. 

(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 masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.3 - (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 (dacă 
este cazul). 

(3)  Executantul  nu  va  fi  răspunzător  pentru  proiectul  şi  caietele  de  sarcini  care  nu  au  
fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie 
proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
12.4 - (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. 
12.5 - (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 ca proiectantul să poată verifica 
trasările, executantul are obligaţia  de  a  proteja  şi  păstra  cu  grijă  toate  reperele,  bornele  sau  alte  
obiecte  folosite  la  trasarea lucrărilor. 
12.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

i)    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; 
ii)   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 



 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor; 
iii)  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. 

12.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere 
a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
12.8 - (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. 

12.9 - (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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu traseul şantierului sau care se află pe traseul acestuia, din cauza transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri. 
(3) 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. 
12.10 - (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, instalații, 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. 
12.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 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. 
12.12 - 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.), 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. 

12.13 –(1) Executantul va redacta un Jurnal de șantier pentru înregistrări curente, în formatul convenit 
de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de santier. Jurnalul de șantier va fi păstrat pe șantier iar 
reprezentantul executantului va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii (minim): 

i)  Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe șantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele 
trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi ordinele sau dispoziţiile verbale date executantului; 

ii)   Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe șantier 
şi utilizate  pentru  calculul  plăţilor  către    executant,  cum  ar  fi  lucrările  terminate,  



 

cantităţile  reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări. Aceste 
ataşamente fac parte din Jurnalul de șantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca 
documente separate. 
iii)   Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de   executant în execuţia lucrărilor, pe 

parcursul perioadei de raportare. 
(2) La cererea reprezentantului achizitorului, dirigintele de santier,  executantul trebuie să 

furnizeze toate informaţiile necesare pentru completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la lucrări. 
(3)  Informaţiile  furnizate  sunt  notate  în  Jurnalul  de  șantier  şi  în  anexe  semnate  de  
către reprezentantul executantului şi contrasemnate de dirigintele de șantier,  reprezentantul 
achizitorului. Executantul este responsabil pentru copii de siguranţă corespunzătoare pentru aceste 
informaţii. 
(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de șantier,  executantul 

trebuie să informeze în scris dirigintele de şantier despre comentariile sale în termen de 14 zile de la 
data la care s-a consemnat nota în Jurnalul de șantier sau în anexă. 
12.14 - Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu 
moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. 
12.15 - In cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor precizate în caietul de sarcini, 
prevalează prevederile caietului de sarcini; 
12.16 - Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei 
proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea 
contractantă a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe 
parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori 
rezilierii de drept a contractului respectiv. 
12.17 - Executantul se obligă ca, în cazul în care întâmpină dificultăţi pe parcursul executării 
contractului, prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinători (dacă există) să garanteze materializarea 
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 
12.18  –  Prevederile  prezentului  contract  se  completează  cu  obligațiile  și  răspunderile  
executanţilor prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările si completările ulterioare. 
12.19 - Executantul este obligat să predea achizitorului cartea tehnică a lucrărilor. 

 
13. Obligațiile achizitorului  
13.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrarea executată. 
13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarea executată în termenul convenit. 
12.3 (1)Plata  pentru lucrarea ce face obiectul contractului se va suporta din fonduri FEADR. 
(2) Plata lucrarii se va face prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data primirii (inregistrării) facturii 
însoțită de recepția fără obiecțiuni a lucrării executate. 
13.4 (1) Plățile parțiale dacă este cazul trebuie făcute, la cererea executantului la valoarea lucrării executate, 
cu respectarea termenelor de plată. Lucrarea prestată trebuie să fie dovedită prin situații de lucrări, 
documente care sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Plățile parțiale se vor efectua in baza facturii 
însoțită de situații de lucrări. 
(2) Plățile parțiale nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului, ele nu se 
consideră, de către achizitor, ca receptie a lucrării prestate. 
13.5 Plata facturii finale se va face după verificarea și semnarea procesului-verbal de recepție de către 
achizitor. 
13.6 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție nu va fi semnat de 
comisia de recepție, care confirmă că lucrarea a fost executată conform prezentului contract. 
 
14.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
14.1. - Achizitorul poate impune plata de dobânzi penalizatoare în cazul în care contractantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu 
caietul de sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 
contractantului sau dreptului achizitorului de a rezilia contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o 
dobândă penalizatoare egală cu 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor, dobânda aplicată la valoarea contractului fără tva diminuată cu contravaloarea fără tva a 
serviciilor și lucrărilor care au fost realizate. Prin lucrări realizate se intelege lucrări executate și confirmate de 
către achizitor conform prevederilor art 19. 
14.2 –În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare egală cu 0,1%  pentru fiecare zi de intârziere până la 



 

indeplinirea efectivă a obligațiilor, dobânda aplicată la valoarea fără tva a plăților neefectuate. Creanța 
constând in lucrările executate produce dobânzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 
a) creditorul inclusiv subcontractanții acestuia, și-au indeplinit obligațiile contractuale 
b) creditorul nu a primit suma datorată la scadență, cu excepția cazului in care debitorului nu ii este 
imputabilă întârzierea. 
14.3 -Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în completare, părţile pot datora si daune 
interese suplimentare ce se vor stabili in instanță.  
14.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol 
intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 
pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
 
 
 
 
 

Clauze specifice 
 
 
15. Garanția de bună execuție a contractului 
15.1  Garanția de bună execuție va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv 
_______________ lei. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are 
obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie 
publică. 
În orice moment, pe perioada derulării contractului, garanția de bună execuție trebuie să reprezinte 
cuantumul de 10%  din valoarea contractului, fără TVA 
15.2 Executantul are obligația constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din H.G. nr.395/2016). 
15.3 – (1) Garanția de bună execuție se va constitui in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de către părţi, prin: 

- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt 
stat sau de o societate de asigurări în condiţiile legii, care se prezintă în original, în favoarea comunei 
Provița de Jos, în cuantumul şi pentru perioada de valabilitate a contractului şi care devine anexă la 
contract. 

  Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
  Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 

sau (după caz) 
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale, contractantul are obligația de  a  

deschide  un  cont  la  unitatea  Trezoreriei  Statului  din  cadrul  organului  fiscal  competent  în 
administrarea acestuia, cont la dispoziția achizitorului. Suma inițială care se depune de catre contractant 
în contul disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează să alimenteze contul de disponibil 
prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garantie de bună executie . 

   Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de 
către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, 
cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este 
constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea 
contractantului. 

 (2)  In  cazul  in  care  pe  parcursul  executării  contractului,  se  suplimentează  valoarea  acestuia, 
executantul  are  obligația  de  a  completa  garanția  de  bună  execuție  in  corelare  cu  noua  valoare  a 
contractului de achiziție publică. 

15.4 Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi de la data constituirii conform prevederilor 
prezentei clauze până la data recepției finale. Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție poate fi 
compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu condiția ca termenul total de valabilitate să acopere 
intreaga perioadă antemenționată ( până la data recepției finale ). 
15.5 In situația in care părțile convin prelungirea termenului de execuție a lucrării contractate,  pentru orice 
motiv (inclusiv forța majoră), Executantul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției  de bună execuție. 



 

15.6 Garanția de bună execuție ce se va prelungi, va fi valabilă  de la data expirării celei inițiale pe perioada 
de prelungire a termenului de execuție până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor. Prevederile referitoare la faptul că durata totală a garanției de bună execuție trebuie să fie până la 
data recepției finale rămân aplicabile.  
15.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada 
constituirii garanției de bună execuție.  
15.8  Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi 
terminarea lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finală a 
lucrărilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda 
achizitorului dovada prelungirii valabilității acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de bună execuție 
poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu condiția ca termenul total de valabilitate să 
acopere intreaga perioada antemenționată ( până la data recepției finale ). 
15.9 Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate 
Beneficiarul este îndreptăţit să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție a contractului, in 
următoarele situații: 
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este descris 
în paragraful anterior, situaţie în care beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună 
execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării 
beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care beneficiarul poate revendica intreaga valoare a 
garanţiei de bună execuţie urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea remedierilor, 
diferența rămasă neutilizată urmând a se transforma in garanție de bună execuție reținută intr-un cont al 
achizitorului/cont la dispoziția achizitorului 
(c) Executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin 
prezentul contract, situaţie în care beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie 
urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea executării/executarii corespunzătoare, diferența 
rămasă neutilizată urmând a se transforma in garanție de bună execuție reținută într-un cont al 
achizitorului/cont la dispoziția achizitorului. 
15.10 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție  după cum urmează: 
    a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepție finală. Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional. 
15.11 Garanția tehnică a lucrărilor/garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a 
contractului.  

 
16. Alte responsabilităţi ale executantului 
16.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrarea prevăzuta în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrării, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 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. 
16.2  Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrării în conformitate cu graficul de 
executare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
17.Gestiunea deşeurilor pe şantier 
17.1Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în 
responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute in legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, 
eventuala evacuare a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform 
reglementărilor legale. 
c. Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare. 
d. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate in lucrări.  
e. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitțe pentru execuția 
lucrărilor, de deșeurile rezultate.  



 

 
18. Recepţie şi verificări 
18.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrării pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul are obligația de a  recepționa și 
întocmi procesul verbal de recepție in termen de 15 zile de la data inregistrării notificării în acest sens, 
depuse de către executant la Primăria comunei Provița de Jos. 
18.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a executantului cu privire la ziua şi ora 
stabilită pentru verificare. 
18.3.Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 
pentru acest scop. 
18.4. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor 
care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind 
corecte. 
18.5. Executantul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de maxim 3 zile de la data 
luării la cunoştinţă.  
18.6 Procesul- verbal de recepţie a  lucrărilor  prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii 
tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
 
19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrării de la data menționată in ordinul de începere 
a contractului. Ordinul administrativ de incepere a lucrărilor se emite de către achizitor in termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului.  
(2) Predarea amplasamentului se va face ulterior constituirii garanției de bună execuție a contractului. 
(3) In vederea predării amplasamentului, achizitorul, va convoca in scris executantul in vederea predării 
amplasamentului și a semnării procesului verbal de predare-primire. 
(4) Executantul are obligația de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire și 
de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.1 , sub sancțiunea 
perceperii de penalități pentru fiecare zi de intârziere in cuantumum de 0,01 % din valoarea contractului, fără 
TVA. 
(5) Executantul nu datorează penalități pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevăzut la clauza 
19.1, alin. (3), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea documentului de 
convocare in vederea predării amplasamentului), sau unui caz de forță majoră. 
(6) În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de 
comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrării; . 
19.2 (1) Lucrarea executată în baza contractului său, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii executării lucrării. 
(2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează executantului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrării sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare şi vor semna un act 
adiţional. 
19.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate 
în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
19.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului. 
 
20. Modalităţi de plată 
20.1 Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant in termen de 30 zile de la data inregistrării 
facturii de către executant la sediul achizitorului. Factura va fi emisă dupa acceptarea de către achizitor a 
situațiilor de lucrări.  
20.2. Plata facturii finale se va face dupa verificarea și acceptarea situației de lucrări definitive de către 
achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, in special, datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt in litigiu va fi plătită imediat. Emiterea facturii finale și plata acesteia se 
va face după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
20.3. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de 
comisia de recepție, care confirmă că lucrarile au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 
20.4 La fiecare situație de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu:  
 procesele verbale de lucrări ce devin ascunse 



 

 procesele verbale de recepție calitativă 
 certificate de calitate 
 certificate de conformitate 
 factura de aprovizionare pentru materialele puse în execuție 
 atașamente. 
Situațiile de lucrări prezentate la decontare, vor fi întocmite pe articole de  lucrări (încadrate conform 
indicatoarelor de norme de deviz ediția 1981), în conformitate cu H.G. nr.28/2008. 

 
21. Ajustarea  preţului contractului 
21.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la prezentul contract. 
21.2 – Pretul este ferm si nu se ajustează,. 
21.3 Nu se acceptă suplimentarea prețului. 
 
22. Amendamente  
22.1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale ale 
acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 
23. SUBCONTRACTAREA  
23.1. Subcontractarea 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care executantul încredințează o parte din realizarea lucrărilor către un terț 
este considerată a fi un Contract de subcontractare. 

- (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanți, toate contractele încheiate între acesta şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi 
se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea 
subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentanții legali, partea/părţile din contract care 
urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective. 

(3)  Executantul  are  obligația  de  a  indica,  cel  mai  târziu  la  momentul  începerii  executării 
contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. 
(4) Executantul are obligaţia de a notifica autorității contractante orice modificări ale informațiilor 

prevăzute la alin. (3) pe durata contractului de achiziție publică. 
23.2  -  (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) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat 
de către una din părţi, executantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente 
activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant. 
23.3 - (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului de achiziţie publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), executantul va transmite autorităţii contractante informaţiile 
prevăzute la art. 21.1, alin (3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului. 

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, executantul are obligația de a transmite certificatele şi alte documente necesare 
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 
părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, executantul are 
obligația de a transmite achizitorului o declarație pe propria răspundere din partea noilor 
subcontractanți prin care aceștia îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii 
tehnice depuse de către executant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Executantul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu 
oferta depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de 
subcontractare anterior. 



 

(6)  Contractele  încheiate  cu  noii  subcontractanţi,  precum  şi  declaraţia  pe  propria  
răspundere prevăzută la alin (3) vor fi prezentate cu cel puţin 5 zile înainte de momentul 
începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi. 
(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare inițiale. 

23.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la 
momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi 
direct de către autoritatea contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci 
când prestaţia  acestora  este  confirmată  prin  documente  agreate  de  toate  cele  3  părţi,  respectiv  
autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant 
atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 
subcontractant. 
23.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a 
contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

 
24. Cesiunea 
24.1 – (1) Prestatorul are obligația de a nu transfera total obligațiile sale asumate prin prezentul contract.  
(2) Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, in condițiile 
prevăzute de dispozițiile prezentului contract și cu respectarea art 6^1 din O.U.G. nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitările de plată către terți pot fi onorate 
numai după operarea unei cesiuni in condițiile prezentului articol. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul 
prealabil exprimat în scris al achizitorului. Suma care face obiectul cesionării se achită de către achizitor în 
contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă prestatorul nu are obligaţii de plată 
către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. 
24.2 - Este posibilă cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceştia. 
 
25. Încetarea şi rezilierea contractului 
25.1(a) Prezentul contract poate înceta, prin: 
i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului contract, 
ii. acordul de voință al părților, consemnat in scris 
iii. rezilierea unilaterală de către o parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii 
obligațiilor contractuale de către cealaltă parte contractantă, cu plata de daune interese, precum și în 
cazurile expres menționate în prezentul contract, 
iv. imposibilitatea de executare în caz de forță majoră, care acționează pe o perioadă mai mare de 3 luni, 
cu notificare prealabilă în termen de 15 zile. 

(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată 
contractantului, după acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau 
arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, contractantul nefiind îndreptățit 
să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor contractului; 
ii. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către 
achizitor, prin care i se solicită remedierea defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau 
neexecutarea obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea în mod 
corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale contractantului; 

iii. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către achizitor în 
condițiile prezentului contract; 

iv. Contractantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative. 

v. Contractantul  se află în stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizației de funcționare contractantului 
vii. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 
viii. Contractantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în 
mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

ix. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, cu 
excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 



 

xii. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate 
sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la 
care s-a angajat prin contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al achizitorului în legătură cu care se 
execută lucrările care fac obiectul contractului; 

xiv. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin 
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil lucrărilor care fac obiectul 
contractului; 

xv. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese,  caz în care, pe lângă dreptul de a cere 
rezilierea, achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
25.2 În perioada de preaviz susmenţionată, executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind 
obligat la plata de penalităţi. 
25.3 Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
25.4 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 
conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina 
căruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, 
comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
contractului. 
25.5 - Oricare dintre părți încalcă prevederile contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin 
potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, achizitorul sau executantul) va fi îndreptățită la 
următoarele remedii: 
a) despăgubiri  și/sau 
b) rezilierea contractului  
25.6 -  Despăgubirile pot fi: 
a) despăgubiri generale sau 
b) penalități contractuale. 
25.7 - In orice situație in care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din 
orice sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție, in conformitate cu 
prevederile prezentului contract. 
25.8– După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executței lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale privind achizițiile publice. 

 
26. Forța majoră 

26.1 – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2 – Forța majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
26.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și in mod 
complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor. 
26.5 -  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
26.6- Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părți situația in care 
executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării 
contractului de către părți. 
26.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, și în 
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din prezentul contract este 
rezultatul unui eveniment de forță majoră. In mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu 
întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura 
în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore. 
26.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta indeplinirea 
obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al 
împrejurării de forță majoră. Executantul va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. Executantul nu va utiliza asemenea 
mijloace alternative decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale achizitorului. 
 
27. Impreviziunea 



 

27.1. Părțile își vor executa obligațiile asumate prin contract, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă 
din cauza schimbării excepționale a unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute înainte de semnarea 
contractului. 
27.2. În situația în care schimbarea excepțională a împrejurărilor conduce la executarea excesiv de oneroasă 
a contractului, făcând vădit injustă obligarea oricăreia dintre părți la îndeplinirea obligațiilor sale, instanța de 
judecată sau după caz, părțile, de comun acord, vor stabili una din următoarele măsuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile rezultate din 
schimbarea excepțională a imprejurărilor; 
b) incetarea contractului. 
 
28. Soluționarea litigiilor 
28.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neânțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
28.2 - Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în 
mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele 
judecătorești din România, în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

 
29. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

30. Comunicări 
30.1 (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. 
30.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 

 
31. Confidențialitatea datelor 
31.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului European privind 
protecția datelor cu caracter personal (GDPR).  
 
32. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înteles să încheie azi ______________________ prezentul contract în 2 (două) exemplare 
originale. 

 
             ACHIZITOR                                                  EXECUTANT 
  COMUNA PROVIȚA DE JOS  
                 Primar                                                        
          BOCIOACĂ IONUȚ                                               
 

       SECRETAR GENERAL, 
DUMITRACHE MINODORA-ADINA 
 
 
           CONTABIL, 
   IARCA MACRINA-MELANIA 
 
 
                   VIZA CFP 
           IRIMIA MANUELA 
 
         Comp. ACHIZIȚII PUBLICE 
           DASCĂLU NICOLETA 
 



 

 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

      Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria comunei Provița de Jos  are statutul de operator 
de date cu caracter personal.  

      Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 
subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui 
eventual contract, sunt prelucrate de Primăria comunei Provița de Jos , cu respectarea tuturor 
prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă 
acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în 
executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

     Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date 
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi 
atrasă după sine respingerea ofertei. 

      În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie 
şi de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  
U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

      Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și 
neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter 
personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 

 

 

                    Semnătură Dată 
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FORMULARE  

       

 CUPRINS  

Formular  Garanția de participare la procedură 

Formular nr. 1 - Acord de asociere  

Formular nr. 2 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului 

Formular nr. 3 – Acord de subcontractare 

Formular nr. 4 -  Formularul de ofertă 

Formular nr. 5 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale  și cu 

privire la relațiile de muncă  

Formular nr. 6 – Contract de lucrări  

Formularul F1 – centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

Formularul F2 – centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 

Formularul F3 – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări 

Formularul F4 – listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 

Formularul F5 – fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări 

Formularul F6 – Graficul general de realizare a investiției (Gantt) 

Formularul C6 – Lista consumuri resurse materiale 

Formularul C7 – Lista consumuri cu mâna de lucru 

Formularul  C8 -  Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor 

Formularul C9 – Lista consumurilor privind transporturile  

Notă: Formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9 se preiau din proiectul tehnic de execuție, avizat de 

către AFIR. 
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BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
___________________  
(denumirea)  

 
GARANŢIE DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
 
Către: _________________ 

 
Cu privire la procedura de atribuire a contractului 
_________________________________(denumirea contractului de achizitie publica), noi, 
__________________________(denumirea băncii/ societăţii de asigurări), având sediul înregistrat la 
_______________, (adresa băncii/societăţii de asigurări), ne obligam în mod neconditionat, respectiv 

la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 

____________(denumirea/numele)garantat, fata de CNI sa plătim suma de 
__________________________, (în litere şi în cifre): 

 
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 
garanţia de buna execuţie 
                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica;  
 
c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat sa 
semneze contractul de 
                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  
achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;  
 
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.  
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau să 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 aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.  
 
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt 
instanțele judecătoreşti române.  
 
Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul 
__________  
(semnătura şi ștampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 

     

Achizitii Publice
Tăiere
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Formularul nr. 1 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

Nr. ________ din _______________ 
 
 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din 
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., 
cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de 
...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - 
LIDER DE ASOCIERE 
 
si  
 
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, 
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului 
din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare 
...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, 
reprezentată de ................................................................., având funcția de 
.......................................... , în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 
 (ii - Asociat 1) ...........................; 
 (iii - Asociat n),   

 
având ca scop: 
  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea 
contractului ____________________________________ 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării 

ofertei comune ca fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor 
contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și 
declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării 
rezultatului procedurii.  
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Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine 
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 

 

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței 
comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale 
asumate în vederea realizării scopului Asocierii.      
 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului 
semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de 
acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 
 
CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  
 
Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ 
. 
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor 
Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține 
puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul. 
 
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru 
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord. 
 
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate 
responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   
 
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele 
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor 
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.  
 
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului 
"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține 
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 
acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
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CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider 
al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, 
respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  
 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
 
Numele titularului de cont:  
Adresa:  
Numar TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail:  
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN:  
 
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente 
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de 
identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comertului: 
Cont Bancar: 
Denumire Bancă: 
Adresa Bancă: 
Reprezentant Legal: 
 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor 

este persoana juridica nerezidenta in Romania." 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
 
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația 
o cere. 
 
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 
 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a 
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) 
şi Beneficiar. 



6 

 

 
 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg 
din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
     (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt 
supuse instanțelor de drept comun. 
     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii 
Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi 
fiscal română, conform Contract. 
 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 
 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
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Formularul nr. 2 
Terţ susţinător  
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară 
Către, .......................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări 
_________________________________________ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind 
capacitatea tehnică. 
 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ 
(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, 
garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea 
contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea 
ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 
 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de 
autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. 
Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, 
reglementară și la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) 
prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea 
asumată prin prezentul anagajament.  
 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea 
acordată de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea 
contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom 
întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac 
obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea 
Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva 
________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de către acesta a 
obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  
 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 
fost incluse în propunerea financiară. 
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

............................(denumirea contractului) sunt reale. 
Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţelegem 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 prezentul angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea 
tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului). 
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Data completării,       
...........................      

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 
        

Ofertant..................... (semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obiect contract 
 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 

Denumirea/nume 
beneficiar 

/client 
Adresa 

 
 
 
 
 

Calitate
a 

executa
ntului*)  

 
Preţ 

contract 
sau 

valoarea 
lucrărilor 
executate 
(în cazul 

unui 
contract  
aflat în 

derulare)  

 
 
 
 

Procent 
executat în 
perioada 

de referință  
(%) 

 
 
 
 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 

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

…………………………. 
(semnătura autorizata) 

 
Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre 
terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții 
susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate 
împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul 
ferm. 
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le 
mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 
contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul 
susținător prin angajamentul ferm. 
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț 
cu privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte 
prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa 
angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 
 
 

 

 

                                                           
*)

 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. 
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Formular nr. 3 

 

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 lucrărilor ce se vor executa de subcontractantul 
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a 
lucrărilor 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.8.  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.  
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____________________     _________________________  

(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.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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Formularul nr.4 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ (execuție) 
 

Către_______________________________________ 
 

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru 
contractul  ________________________________________________, declarăm următoarele: 
 
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor 
informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicată în SICAP, 
inclusiv cu clarificările/modificările/completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le 
prezentăm atașate la prezentul formular, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 
 
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, 
pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată 
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 
 
3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile 
şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul contractului 
_______________________pentru suma de 
___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 
__________________________________________ lei.                            

4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât 
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 
graficul de execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________  luni calendaristice.             

 
5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de 
……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 
10% din prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract. 
 
7. Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participăm pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru 
într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea 
contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească 
instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii. 
 
8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea 
contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnării contractului. 
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9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai 
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire. 
 
10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, 
precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom 
solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora. 
 
11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN: ____________________________ 
 
12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă." 
 
 
 
Data _______________        Reprezentant legal Ofertant unic/ 
Lider 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) 
       _________________ (semnatura)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat 1 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) 
       _________________ (semnatura)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat n 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) 
       _________________ (semnatura)  
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Anexa nr. 1 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 tehnică (luni calendaristice)____________________________ 
 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________ 
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Formularul nr.5 
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 
________________________________________ 
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 
 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit 

al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va 
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari 
____________________________________ organizată de 
_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata 
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de 
munca. 
 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia 
lucrarilor. 
  
 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 
 
Data ______________     Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ 
Subcontractantului  
             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata 
Asocierea;                  si denumirea reprezentantului imputernicit) 
       _________________ (semnatura)  
 
 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din 

contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 

 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) 
       _________________ (semnatura)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat n 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului 
legal) 
       _________________ (semnatura)  
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Formularul  F4    F5                                                                                             

Operator Economic 

LISTA 

CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE – 

 C7, C8, C9 

 

 

Nr.
crt 

 

 

Denumirea 

 

 

U.M 

 

 

Cantitatea 

Prețul Unitar 

Lei /U.M 

Valoarea -
Lei 

(col.3 x col.4) 

Furnizor 

(Nume, 
adresă, (tel. 
fax) 

 

Fișa 
Tehnică 
atașată 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

Obiect 01 

a)   

b)   

      

Fișa 
Tehnică 
Nr. … 

 

 

2 

Obiect 02 

a)   

b)   

      

Fișa 
Tehnică 
Nr. … 

n 

Obiect n  

a)   

b)   

      

Fișa 
Tehnică 
Nr. … 

 

TOTAL 

Lei:    

Valută*:    

 

Data completării ………………… 

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

(semnătură autorizată si stampilă 

NOTĂ: 1 - *) Lista cu utilajele si echipamentele tehnice se intocmeste pentru toate utilajele si 

echipamentele in conformitate cu fisele tehnice necesare pentru indeplinirea intregului contract de 

lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta lista cuprinzand utilajele si echipamentele cu sau fara 

montaj, grupate pe categorii de lucrări. 

2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se 

va efectua  pe baza cursului oficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei 

de participare in SEAP. 
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Formular F6 

 

Ofertant    

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

(denumirea/numele) 

 

PROGRAM DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR (Gantt) 

 

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

          Procedura de atribuire: ........................................ 

          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 

 

    In cadrul acestui capitol ofertantul va prezenta un program pentru execuție care să ilustreze 
ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru 
executia lucrărilor pentru toate obiectele contractului (lucrari de constructii, lucrari de drumuri, piste 
de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi);  
Nivelul de detaliere al programului trebuie să fie cel puțin la nivelul fiecarei subcategorii de lucrari 
(deviz) din cadrul fiecarui obiect; 
Acest program va contine detalierea esalonata in executie, a fiecarui obiect al contractului si a 
fiecarei subcategorii de lucrari  prin utilizarea de text descriptiv (care sa ilustreze succesiunea 
tehnologica si derularea in timp a activitatilor si subactivitatilor aferente pe care ofertantul propune sa 
le indeplineasca pentru realizarea executiei lucrarilor cu activitatile relevante - datele, alocarile de 
resurse, materiale si umane), cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului in 
special: lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate; activitatile de interfatare cu 
lucrarile existence si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea soficitare in caietul 
de sercini); secventierea, desfasurarea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor 
incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice 
corespunzatoare obiectului contractului;  
Acestea vor fi corelate si sustinute de etapele fizice stabilite in cadrul Graficului Gantt depus (pentru 
executia tuturor categoriilor si subcategoriilor de lucrari), cu toate intrarile planificate (ale 
executantului/partenerilor asocierii si subantreprenorilor declarati) si evidentiate de asemenea in 
termeni de activitati realizate: cantitati, timp, responsabilitati; 
Programul va prezenta, in mod special, urmatoarele informatii minime pentru executia de lucrarilor de 
constructii: 
1. Etapele de execuție/construire. 
2. Lucrările permanente și temporare ce urmează a fi executate și justificarea necesității realizării lor. 
3. Activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora in perioada de execuție. 
4. Perioadele pentru examinarea documentelor de către Dirigentia de șantier. 
5. Secvențierea, derularea in timp, tipul și durata incercărilor, probelor și testelor necesare lucrărilor 
de construcții, in corelare cu cerințele Caietelor de sarcini, Studiului de Fezabilitate si Reglementărilor 
tehnice in vigoare. 
8.  Etape esențiale in realizarea investiției, prezentate in succesiunea de execuție a lor. 
9. Perioadele necesare procurărilor de materiale, echipamente și utilaje necesare execuției 
contractului, corelate cu termenele stabilite in Graficul Gantt depus (pentru toate categoriile de lucrări 
de constructii). 
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10. Se vor depune Listele cu cantitățile de lucrări (fără valori) F1 – F3 si formularele completate 
conform Caietului de sarcini, inclusiv pentru Organizarea de șantier (F3). 

11. Se vor depune Extrasele de resurse (fără valori) pentru: materiale (C6), manopera (C7), utilaj 
(C8) si transport (C9). 

 
 

Ofertant/ Lider asociere, 
........................  

(semnătură autorizată) 
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