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SECłIUNEA I 
 

INFORMAłII GENERALE 
 
 

  A . Introducere    conŃine informaŃiile generale referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, care sunt destinate 
potenŃialilor ofertanŃi interesaŃi să participe la procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de lucrări . InformaŃiile din această secŃiune sunt, după caz, 
completate, adaptate sau detaliate în cadrul secŃiunii II.-  Fişa  de  date  a  
achiziŃiei . 

A. 1 -   Informa Ńii    privind  autoritatea   contractant ă  
 
A 1.1  Autoritatea  contractantă,  precum  şi  sursele  de  finanŃare    

asigurate  pentru  îndeplinirea   contractului de lucrări   sînt  prezentate  în  fişa  de  
date  a  achiziŃiei  . 

 
A.2 – Scopul   aplic ării  procedurii 
 
 A 2.1  Autoritatea  contractantă     invită persoanele  juridice     sau  fizice  

interesate  să  depună    ofertă  în  scopul   atribuirii    contractului  de  lucrări    
descrise   în  fişa  de  date  a achiziŃiei    şi  în  caietul   de  sarcini. 

 A.2.2 Pentru   atribuirea   acestui  contract    de  achiziŃie  publică  se    
aplică  procedura    indicată  în  fişa  de  date  a achiziŃiei. 

 
  A .3  -    Principii  care  stau  la   baza    at ribuirii    contractului   de  

achizi Ńie  public ă   
 

   a) nediscriminarea;  
   b) tratamentul egal;  
   c) recunoaşterea reciprocă;  
   d) transparenŃa;  
   e) proporŃionalitatea;  
   f) eficienŃa utilizării fondurilor publice   
   g) asumarea răspunderii.  
 
         A.  4  . Legisla Ńie   aplicabil ă  
 
              A. 4.1  Atribuirea     contractului  de  achiziŃie      publică   se  realizează    
în  conformitate  cu    prevederile    actelor  normative    indicate  în  fişa  de  date    
achiziŃie 
 
B. -   Calificarea   candida Ńilor   /  ofertan Ńilor  
 



Autoritatea  contractanta   are  dreptul    de  a  aplica   criterii  de  calificare  şi  
selecŃie     referitoare  numai  la    :   
a) situaŃia personală a candidatului sau ofertantului;  
   b) capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale;  
   c) situaŃia economică şi financiară;   
   d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;  
   e) standarde de asigurare a calităŃii;  
   f) standarde de protecŃie a mediului, în cazurile prevăzute la art.  188 alin. (2) lit. 
f) şi alin. (3) lit. e).  
 
B. 1 -  Situa Ńia     personal ă  a  candidatului /  ofertantului   
 
B.1.1  Orice  operator  economic   ,  român  ori  străin   ,  are  dreptul  ed  a participa   
la  procedura   pentru  atribuirea contractului  de   achiziŃie  publică.  
B.1.2   Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică orice ofertant/candidat care se află în 
oricare dintre următoarele situaŃii:  
   a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităŃile sale comerciale sunt suspendate ori fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaŃie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege  
   b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile 
prevăzute la lit. a);  
   c) nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care este 
stabilit;  
    c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaŃiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau 
este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
   d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională;  
   e) prezintă informaŃii false sau nu prezintă informaŃiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în legătură cu situaŃia proprie aferentă cazurilor prevăzute 
la lit. a)-d).  
   
B .1.3    Candidatul /  ofertantul trebuie  să   prezinte   documentele   care  
dovedesc   eligibilitatea  ,  astfel  cum     se   precizează  în  fişa  de  date  a  
achiziŃiei.   
 
B .2.  Înregistrare   
  



  B. 2.1    Autoritatea  contractantă    are  dreptul   de  a  solicita    oricui   ofertant /  
candidat    să  prezinte  dovada    din  care  să  rezulte      o  formă  de  înregistrare    
ca  persoană   juridică   sau  de  înregistrare  / atestare  ori  apartenenŃă   din  punct  
de  vedere  profesional  ,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  din  România  , 
sau   din  Ńara  în  care  este  stabilit ,  după  caz. 
   B.2.2   candidatul / ofertantul     terbuie  să  prezinte  documentele     care  
dovedesc     capacitatea  de   exercitare  a   activităŃii  profesionale   şi  situaŃia  
economică    şi  financiară   ,  astfel  cum  se  precizează   în  fişa  de  date  a  
achiziŃiei . 
 
B. 3 Capacitatea   de  exercitare  a  activit ăŃii  profesionale  ,  situa Ńia  
economic ă    şi  financiar ă  şi  capacitatea   tehnic ă  sau   profesional ă  
 
  B. 3.1   Autoritatea  contractantă   are      dreptul  de  a solicita     ofertanŃilot/ 
candidaŃilor   ca  aceştia    să  facă  dovada  calităŃii  de   exercitare    a  activităŃii    
profesionale   şi  situaŃia  economică    şi  financiară ,  astfel    cum  se    precizează     
în  fişa  de  date  a  achiziŃiei .  
 
B.  4   Cerin Ńe  minime   de  calificare  
   
 B. 4.1  Fiecare  candidat  /   ofertant    trebuie    să  facă    dovada   că  
îndeplineşte    cerinŃele   minime de  calificare   ,  aceste  cerinŃe    minime    sînt   
prevăzute  în  fişa  de  date  a  achiziŃie  . 
 
 B. 4.2    În    cazul    asocierii     mai  multor    operatori  economici ,  cerinŃele    
privind   situaŃia   personală   a  ofertanŃilor  ,  capacitatea   de  exercitare   a  
activităŃii     pofesionale    şi  a situaŃiei  economice    şi  financiare  ,  celălalte    
cerinŃe   privind  capacitatea   tehnică    şi  capacitatea  economico-  financiară  , 
trebuie  îndeplinite  de    către  fiecare  dintre  asociaŃi  în  parte .  
 
C . Elaborarea  ofertelor  
 
  C.1  Costul    asociat  elabor ării  şi   prezent ării  ofertei  
 
  C.1.1   Ofertantul    va  suporta  toate    costurile    asociate   eleborării  şi  
prezentării  ofertei   sale  , precum  şi  documentele  care  o  însoŃesc  ,  iar  
autoriattea  contractantă    nu  va  fi  responsabilă   sau  răspunzătoare   pentru  
costurile    respective . 
 
 C.2 Limba   de  redactare  a ofertei   
 
 C.2.1    Oferta  şi  documentele  care   o  îsoŃesc   trebuie  să  fie  redactate   în  
limba  specificată   în  fişa  de  date  a  achiziŃiei. 
 



C.3 Perioada  de  valabilitate   a  ofertelor   
 
C3.1  Ofertantul     are  obigaŃia  de  amenŃine   oferta  valabilă   pe  toată   perioada  
de  valabilitate   prevăzută  în  fişa  de  date  a  achiziŃiei  . Orice  ofertă  valabilă     
pentru  o  perioadă  mai  mică     decît  cae  prevăzută  în   fişa  de  date a achiziŃiei    
va  fi  respinsă    de  comisia  de  evaluare   ca  fiind  necorespunzătoare.  
 
 C. 3.2 Autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita  ofertanŃilot ,  în  
circumstanŃe  excepŃionale  ,  înainte  de  perioada    de  valabilitate  a ofertei   
prelungirea  acestei  perioade, în  cazul    extinderii  perioadei    de  valabilitate  a 
ofertei   , perioada  de  valabilitate  a  garanŃiei  pentru  participare   ve  fi  prelungită  
în  mod  corespunzător  
C3.3   Ofertantul   are  obligaŃia  comunicării     autorităŃii  contractante  dacă  ee  
sau  nu    de  acord  cu prelungirea    perioadei  de  valabilitate  a ofertei.  
C 3.4  Ofertantul  care  nu  este  de  acord   cu prelungirea  perioadei    de  
valabilitate  a ofertei  se  consideră   că  şi-a  retras  oferta  ,  fără  ca  acest    fapt  
să  atragă     perderea  garanŃiei  de   participare .  
 
C.4   Documentele  ofertei   
  
 C.4.1   Oferta  terbuie  să  cuprindă: 
  Propunerea  tehnic ă  :  astfel  încît  să  respecte   în  totalitate  cerinŃele  din   
specificaŃiile  tehnice  
   Propunerea  financiar ă:   astfel  încît  aceasta  să  furnizeze  toate    informaŃiile  
solicitate  cu  privire   la  preŃ  ,tarif    dacă  este  cazul, la  condiŃii  de  cost  ale  
creditului  , precul  şi  la  alte  condiŃii   financiare   şi  cmeriale  legate     de  obiectul  
contractului    de  achiziŃie  publică.  
C. 5  Documentele  care  înso Ńesc  oferta  
 
 
 C.5.1  Scrisoarea  de  înaintare   -  model  prevăzut  în   secŃiunea  IV  
 
 C 5.2  GaranŃia  pentru  participare ,  ofertantul     trebuie  să  prezinte garanŃia  
pentru  participare   în  conformitate  cu   prevederile  referitoare  la   cuantumul  şi   
forma  de    prezentare  a acesteia  aşa  cum  sînt    precizate  în  fişa  de  date  a  
achiziŃiei . 
 
  C .5.3  Documentele   de  calificare  , documente  care  privesc  eligibilitatea  , 
înregistrarea   , respectiv     capacitatea  tehnică    şi  capacitatea   economico- 
financiară  ,  după  cum  se  precizează    în  fişa  de  date  a achiziŃiei. 
 
  C. 6   Propunerea  tehnic ă   
 



Ofertantul are obligaŃia de a respecta cerinŃele minime prevăzute în Caietul de 
sarcini achiziŃionat de la autoritatea contractantă. 
            - Propunerea tehnică, în original, va fi prezentată într-un plic separat de 
oferta financiară; pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea 
serviciilor ofertante cu precizările tehnice din Caietul de Sarcini,  operatorul 
economic are obligaŃia de a prezenta în propunerea sa tehnică, toate 
caracteristicile care definesc serviciile din ofertă, pentru îndeplinirea cerinŃelor şi 
specificaŃiilor minime stabilite în Caietul de sarcini. 
          - Se va referi la perioada de realizare a lucrării, etapizarea lucrărilor- va 
cuprinde obligatoriu graficul de execuŃie-, conformitatea lucrărilor şi a produselor 
cu standardele naŃionale obligatorii în domeniul construcŃiilor şi produselor 
respective, întocmirea planurilor şi obŃinerea avizărilor necesare, calitatea şi 
garanŃia acordată minim prevederilor legale. Vor fi ataşate certificate de 
conformitate, declaraŃii de conformitate, certificate de garanŃie şi instrucŃiuni de 
instalare şi utilizare potrivit ofertei depuse.  
          - Propunerea tehnică va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de 
persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm şi 
obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toată perioada de valabilitate a 
ofertei. 
        - Documentele de calificare vor fi introduse tot în acest plic. 
         -Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripŃionat 
“Documente de calificare şi Propunerea Tehnică”, şi denumire ofertant, într-un 
singur original  şi  doua  copii . 

 
C.7  Propunerae  financiar ă   

 
         - Propunerea financiară va fi prezentată în plic separat, şi va fi exprimată în 
lei , exclusiv TVA şi inclusiv TVA. Pentru  monitorizarea    procedurilor      pentru  
atribuirea  contractului  de  achiziŃie  publică  , ofertantul  va  exprima  şi  preŃul  
TOTAL    în  euro,  curs  valabil  la  data  de  18-11-2009. 
                 - În oferta financiară vor fi prezentate pre Ńurile  materialelor de 
construcŃii, utilajelor, echipamentelor, sistemelor şi altor produse necesare, pentru 
fiecare în parte şi total, precum şi tariful orar  pentru manoperă – construcŃii, 
instalare utilaje şi echipamente, instalare sisteme - separat pentru fiecare în parte, 
şi respectiv tariful total,  pentru întreaga lucrare, în conformitate cu listele din 
Caietul de Sarcini 
        - Propunerea financiară va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de 
persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm  şi 
obligatoriu din punct de vedere al conŃinutului pe toată perioada de valabilitate a 
ofertei. 
 
       - Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunz ător, 
inscrip Ńionat “Propunerea Financiar ă”, şi denumire ofertant,, într-un  
exemplar original  si   doua  copii   



 
C . 8  Garan Ńia  pentru  participare  

 
 
   C 8.1  - GaranŃia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă faŃă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea 
contractului de achiziŃie publică sau a acordului-cadru.  
  C.8.2. - Autoritatea contractantă are obligaŃia de a preciza în documentaŃia de 
atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaŃia ofertanŃilor 
de a constitui o garanŃie de participare. În cazul în care documentaŃia de atribuire 
prevede o astfel de obligaŃie, atunci aceasta trebuie să conŃină şi următoarele 
informaŃii:  
   a) cuantumul garanŃiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 
2% din valoarea estimată a contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru;  
   b) perioada de valabilitate a garanŃiei de participare, care va fi cel puŃin egală cu 
perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin 
documentaŃia de atribuire.  
      
     
  C .8.3-  Autoritatea contractantă are dreptul de a reŃine garanŃia pentru 
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din 
urmă se află în oricare dintre următoarele situaŃii:  
   a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
   b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia de bună execuŃie în 
perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului;  
   c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziŃie 
publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.  
   .C.8.4 -  GaranŃia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 
zile lucrătoare de la data constituirii garanŃiei de bună execuŃie.  
    - C.8.5  GaranŃia de participare, constituită de ofertanŃii a căror ofertă nu a fost 
stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea 
contractului de achiziŃie publică cu ofertantul/ofertanŃii ale cărui/căror oferte au fost 
desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei.  
     În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 
din ordonanŃa de urgenŃă, în situaŃia de a anula procedura de atribuire, garanŃia de 
participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei 
contestaŃii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
această dată   
     După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanŃa de urgenŃă, 
ofertanŃii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obŃine 



eliberarea garanŃiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. 
(2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităŃii contractante o solicitare în 
acest sens 
 
  C . 9.  Dreptul  de  a  solicita  clarific ări  
 
  C.9.1    Orice  operator  economic    interesat  are  dreptul    de  a solicita  
clarificări   privind documentaŃia   de  atribuire . 
  C.9.2  Autoritatea  contractantă    are  obligaŃia  de  a  răspunde   ,  în  mod  clar ,   
complet    şi  fără   ambiguităŃi  ,  cît  mai  repede  posibil  ,  la  orice  clarificare  
solicitată , într-o  perioadaă  care  nu  trebuie    să  depăşească  de  regulă  3  zile    
lucrătoare  de  la  primirea  unei astfel  de  solicitări. 
   C  9.3 Autoritatea  contractantă   are  obligaŃia   de  a  le  transmite     răspunsurile   
-  îsoŃite  de  întrebările  aferente  -    către  toŃi  operatorii    care  au  obtinut      
documentaŃia  de  atribuire . 
 
  D.  Prezentarea  ofertelor    
  
    D.1. Modalitatea de depunere a ofertei: 
a) Adresa la care se depune oferta: Consiliul  local  al  comunei  Grădinari ,  

judeŃul Olt  
b) Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 
c) Se poate accepta depunerea de oferte comune, potrivit prevederilor legale în 

vigoare.  
d) Nu se acceptă modificarea ofertei. 
e) Se acceptă retragerea ofertei anterior datei şi orei stabilite pentru deschiderea 

acesteia. 
f) Ofertele sunt considerate şi declarate întârziate în urmatoarele situaŃii: 
          - depunere la o altă adresă; 
          - depunere după data şi ora limită precizată la cap.  

 
    D.2. Modul de prezentare a ofertei. Sigilarea şi marcarea ofertei 
 

Ofertantul trebuie să prezinte documentele solicitate, în plicuri separate, 
marcate cu « original » şi denumirea şi adresa ofertantului, sigilate şi ştampilate cu 
ştampila ofertantului, astfel : 

a. Documentele de calificare şi propunerea tehnică;  
b. Propunerea financiară. 

          Documentele se vor întocmi într-un  exemplar original  şi      doua  copii .  
          Plicurile precizate mai sus, astfel marcate, se vor introduce într-un plic 
exterior, netransparent, sigilat şi ştampilat cu ştampila ofertantului.  



          Pe plicul exterior  se va preciza adresa autorităŃii contractante destinatară, 
ofertantul expeditor şi inscripŃia “A nu se deschide înainte de ................ora 
.......................”   

Plicurile pot fi transmise la sediul autorităŃii contractante prin poştă cu 
confirmare de primire sau  prin curier/ delegat/reprezentantul ofertantului. 

 
E .  Deschiderea  ofertelor  

     Deschiderea ofertelor se va face de către Comisia de evaluare la data şi  
ora  stabilită  în  fişa  de  date  a  achiziŃiei , în    prezenŃa reprezentanŃilor 
ofertanŃilor. 
            Ofertele vor fi examinate de către Comisia de evaluare conform criteriilor 
enunŃate la cap. V privind calificarea şi selecŃia ofertelor şi a criteriului de atribuire 
urmând a se decide conform acestora şi a prevederilor legale specifice achiziŃiei 
publice în vigoare..  
 
 
F.  Atribuirea   contractului  de  achizi Ńie  
   
      F .1 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a informa operatorii economici 
implicaŃi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecŃiei, 
la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau de 
încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziŃie dinamic, la 
rezultatul concursului de soluŃii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi 
eventuala iniŃiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.  
     Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se 
transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice.  
 
    F.2  Încheierea  contractului  de  achizi Ńie  public ă  
 
     F.2.1    Autoritatea  contractantă   are  dreptul   de  a încheia   contractul  de  
achiziŃie  publică    numai  după  împlinirea  termenului  de : 
   -     11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale 
cap. II secŃiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);  
   -   6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, 
în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II 
secŃiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).  
  F.2.2  .  Contractul     de  achiziŃie   publică  încheiat    înainte  de     împlinirea  
termenelor    prevăzute    la  F.2.1     este  lovit  de  nulitate     absolută.  



  F.2.3  . În  cazul   în  care  autoritatea  contractantă  nu  ajunge  să  încheie   
contractul    cu    ofertantul    a  cărui  ofertă  a  fost  declarată     ca  fiind  
cîştigătoare  ,  aceasta  are  dreptul  : 
 a) -  de  a invita   ofertanŃii  în  ordinea     descrescătoare  a  clasamentului   , în  
vederea  încheierii    contractului , sau  
 b )  de   a  anula   aplicarea   procedurii    pentru  atribuirea  contractului  de  
achiziŃie  publică  
  F.2.4  Ofertantul      invitat  de  către  autoritatea   contractantă  să  încheie    
contractul   de  achiziŃie  publică    are  obligaŃia    de  a  constitui  garanŃia  de  
bună  execuŃie    în  forma  şi   în  cuantumul    precizate  în  fişa  de  date  a  
achiziŃiei . 
  F.2.5   Scrisoarea  de  garanŃie   bancară  prin  care   se  constituie    garanŃia  de  
bună  execuŃie   trebuie   să  fie   întocmită   în  conformitate   cu  modelul   prevăzut  
în   secŃiunea  IV . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECłIUNEA II 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 
 
 
I. INFORMAłII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANT Ă  
 
I.. Autoritatea contractant ă  
Denumire: CONSILIUL  LOCAL  GRĂDINARI  
Adresa: COMUNA   GRĂDINARI  ,  SAT  GRĂDINARI ,  JUDEłUL  OLT    
Cod poştal: 237205 
Persoana de contact: Panduru Ştefania   Minodora  
E-mail: primariagradinariOlt@yahoo.com 
Nr. de telefon/fax: 0249472178 
 
I.2. Principala activitate a autorit ăŃii contractante: 
AutorităŃi  locale -   servicii  generale  ale  administraŃiei   publice   
Autoritatea  contractantă   NU   achiziŃionează   în  numele  altei     autorităŃi  
contractante     
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute de la adresa mai sus menŃionată 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 25-11-2009., ora 1600 la adresa 
mai sus menŃionată. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 28-11-2009, ora 1630 
  Vizita   în  teren  :  o   vizită  în  teren     a  amplasamentului  lucrării    este  
prevăzută   pentru  data  de  20-11-2009 ,   ora  9,00 . autoritatea  contractantă  
stabileste   că     vizita    în  teren  este  unică  ,  în  sensul  că    nu  se  va  mai  
organiza  o  altă    vizită  în  teren    în  afara  celei  stabilite     prin  prezenta  
documentaŃie . 
  Autoritatea  contractantă  stabileşte  ca  data  limită    de  obŃinere  a  
documentaŃiei    de  atribuire     este  de  08-12-2009, ora  ora 1000 
 
I.3. Căi de atac 
Eventulalele contestaŃii se pot depune: 
 
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionarea ContestaŃiilor 
Adresă:  str. Stravopoleos , nr  6 ,  sector  3   
Localitatea  :   Bucureşti  ,   Ńara  :  România  
E- mail : office@cnsc.ro  
Tel: 0213104641 
Fax: 0213104642 
    Si  :   Curtea  de  Apel  Bucuresti   
 Adresa ;  Str. Splaiul    Independentei , nr  5  ,  sector  4  ,  Bucuresti    
 
 



I.4. Sursa de finan Ńare:  
-  pentru începerea  lucrării  , consiliul  local  Grădinari  dispune  de  10 000 lei  
-  Ofertantul  va    efectua  lucrarea   din  fonduri  proprii  care  vor  fi  achitate  de  
autoritatea  contractantă   la  momentul  în  care  va  dispune  de  fondurile  
necesare  obŃinute  fie  din  surse  proprii ( buget  local ) ,  de  la  bugetul  de  stat  
sau  din  fonduri  europene.  
  Autoritatea  contractantă     se  obligă  să    efectueze  plata  cel  mai  tîrziu    la  
implinirea  termenului  de  2  ani   de  la  recepŃia  finală  a lucrării . 
 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1. Descriere: 
II.1.1 -     Servicii de  proiectare    ( PT  +DE )  şi  lucrări  de  execuŃie    -  Cămin  
cultural  în  comuna  Grădinari ,  judeŃul  Olt  
II 1.2   Categoria  serviciului    : lucrări  (  art 4 , alin 1  lit  b  din  OUG  nr  
34/2006) 
II.1.3  Procedura se finalizează prin contract de achiziŃie publică 
II.1.4. Durata contractului de achiziŃie publică: 2 ani de la data încheierii   
contractului  . 
II.1.5.  Nu se acceptă oferte alternative 
 
II.2. Scopul contractului:  
   -    Total  lucr ări   :   conform  caietului  de  sarcini  
 -  Dacă  se  ştie  valoarea  estimat ă  a lucr ării  : 3 533 200lei (  fara  TVA)  
 -  OpŃiuni:  Nu  există .  
  
 
III. CONDIłII SPECIFICE CONTRACTULUI 
Nu este un contract rezervat 
 
IV. PROCEDURA  
 
IV.1. Procedura selectat ă:  licita Ńie  deschis ă   
IV.2. Nu reprezintă o etapă finală a unei licitaŃii electronice 
IV.3. Legisla Ńia aplicat ă: 

Ordonan Ńa de Urgen Ńă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006  privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin 
Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
418/15.05.2006; cu modificarile si completarile ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19.06.2006  pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică 
din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 



contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Hotărârea Guvernului nr. 1660 din 22.11.2006  pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică 
prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
978/07.12.2006; 
 Ordinul pre şedintelui Autorit ăŃii Na Ńionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi Ńiilor Publice nr.80 din 2009 privind aprobarea Ghidului 
pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE 
 
V.1. Situa Ńia personal ă a candidatului/ofertantului 
V.1.a. Declara Ńie privind eligibilitatea (  cerinŃe  minime:  completare  formular 
12A  , formular 12B   şi  formular  12 C ) 
Încadrarea în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34/2006 
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului 
de achizŃie publică 
 V.1.a.1  Declara Ńie   privind    neîncadrarea  în  prevederile  art  181   
 
V.1.b. Certificate   constatoare    privind   îndep linirea   obliga Ńiiloe  exigibile  
de  plat ă.  

Pentru  persoane juridice  române: 
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităŃii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, care să 
ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, în 
original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor. 
Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităŃii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata 
obligaŃiilor la bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la 
data deschiderii ofertelor. 

Pentru  persoane juridice  străine: 
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere 
judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit 
obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor către buget. Documentele 
vor fi prezentate în traducere legalizată. 
În situaŃia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din 
situaŃiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006,  acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. 



  În  caz  de  neprezentare   ,  autoritatea  contractantă  a  hotărît  că  nu  va  fi  
permisă   completarea  ulterioară  ,  eventuala  neprezentare a  acestora  avînd    
ca  efect descalificarea  ofertantului  
 
 
V.2. Capacitatea de exercitare a activit ăŃii profesionale (înregistrare) 
  Cerin Ńe  minime  : 

Pentru  persoane juridice  române: 
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă 
instanŃa  competentă, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa 
actuală şi obiectul de activitate al societăŃii.  
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului, în 
original, copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu 
originalul, cu semnătură şi ştampilă 

Pentru  persoane juridice  străine: 
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale 
operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească 
forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi 
prezentate în traducere legalizată. 
 
V.3. Situa Ńia  economico-financiar ă 
V.3.1. Informa Ńii privind situa Ńia economico-financiar ă 
a) Bilan Ńul contabil   pe  2008  vizat şi înregistrat de organele competente,  din  
care  să  rezulte  un  rezultat  financiar   pozitiv .  
c) Declararea cifrei de afaceri : cerinŃa  minimă:  completare  formular  B2 . 
CerinŃa  minimă de  calificare  :  cifra  de afaceri  medie  pentru  anii 2006, 2007, 
2008  să  fie  de  minim  500 000 lei 
 
V.4. Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 
V.4.1. Lista principalelor  lucr ări  în  ultimii  5  ani    (formular 12F  conform 
Ghid) 
V.4.2  Lista  de  experien Ńă  similar ă  :  (  formulat  12 F 1 -  cal  putin  o  lucrarea  
similara)  
V.4.3. Recomand ări  din partea altor beneficiari  : (minim trei   recomandări   cu  
PV   de  terminare  a lucrărilor   cu   viza   ISC  pentru  contractele      prezentate  
ca  experienŃă   similară. 
V.4.4. Informatii  privind    subcontractantii  : se  completeaza    formularul    
subcontractantii    si  specializarea  acestora  . Daca  nu  exista    subcontractanti  
se  va  da   o  declaratie  in  acest  sens. 
 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 
 



VI.1. Limba de redactare a ofertei: limba română 
VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei : minim 60 zile de  la  depunere  
VI.3. Modul de prezentare a propunerii tehnice: C1, C2, C4-1-( C5),  C6, C7, 
C8, C9 
VI.4. Modul de prezentare a propunerii financiare: formular  10C    şi  aneza  1  
la  formularul   de  oferta  
VI.5. Modul de prezentare a ofertei 
VI.5.1. Adresa la care se depune oferta:  
Destinatar:  CONSILIUL  LOCAL  GRADINARI  
Adresa: COMUNA   GRĂDINARI  ,  SAT  GRĂDINARI ,  JUDEłUL  OLT    
Cod poştal: 237205 
Persoana de contact: Panduru Ştefania   Minodora  
E-mail: primariagradinariOlt@yahoo.com 
Nr. de telefon/fax: 0249472178 
 
VI.5.2. Data limit ă pentru depunerea ofertei:  09-12-2009  ora 1100 
Numărul de exemplare:  1 (unul)  original  şi  două  copii  . 
Modul de prezentare a documentelor care înso Ńesc oferta: 
 Oferta se va depune la adresa mai sus menŃionată, în plic sigilat, pe care se va 
menŃiona: 
a) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA   
b) 09-12-2009 ora 15 00".  
 Plicul va conŃine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: 

- plicul nr. 1: documente de calificare  şi  propunerea  tehnică   
- plicul nr. 2: propunere financiară.     

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă este declarată întârziată. 
Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să 
participe la activitatea de deschidere a ofertelor.   
Perioada  de   valabilitate  a  ofertei   :60  de  zile  
Garantia  de  participare  :  

- Cuantumul  garantiei  de  participare  : 2400 lei  
- Forma  de  constituire : scrisoare  de  garantie  bancara   sau  

numerar  la  casieria  autoritatii  contractante  
VI.5.3. Posibilitatea retragerii sau modific ării ofertei:  
Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată 
autorităŃii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru 
depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de 
retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaŃia de atribuire. 



Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităŃii contractante decât cea stabilită sau 
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se 
returnează nedeschisă. 
VI.5.4. Deschiderea ofertelor:  
ŞedinŃa de deschidere va avea loc la sediul  
 autorităŃii  contractante , în data de 09-12-2009, ora 15 00 
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile capitolului VI din HG 925/2006. 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
VII.1. Criteriul este “pretul cel mai scazut” 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VIII.1. Nu se acceptă actualizarea preŃului 
VIII.2. Se solicită garanŃie de bună execuŃie a contractului: 
 - procentul acesteia va fi 0,5% din valoarea fără TVA a contractului; 
- perioada de valabilitate va fi de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal 
recepŃie a produsului; 
-  modul  de  constituire   a  garantei  de  buna executie  :   retineri  succesive    
din  sume  datorate   pentru   facturi  partiale  si  finale. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECłIUNEA IV 
 

FORMULARE 
 

            Formular nr. 10 A 
 
     Operator economic 
__________________ 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai 

ofertantului  ___________________________ (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia 
mai sus menŃionată, să furnizăm/să închiriem/să furnizăm în sistem leasing cu 
opŃiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opŃiune de cumpărare (se 
elimină opŃiunile neaplicabile) ___________________________ (denumirea 
produselor) pentru suma de _____________________(suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia produselor, în rate lunare sau 
trimestriale (se elimină opŃiunile neaplicabile), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de ____________________ (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
să furnizăm produsele în graficul de timp anexat. 



3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
____zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de 
_______(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică aceasta 
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
 

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular 
de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă” 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

6. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu 
prevederile din documentaŃia de atribuire. 

7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ 
sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, (semnătură), în calitate de _______________ legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ___________________ (denumirea/numele 
operatorului economic)    
 
 
 
 

Formular nr. 12 A . 
 
 
  

     Operator Economic 
  ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 
 



 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________(denumirea/numele 

şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu mă aflu în situaŃia prevazută la art. 18o din OrdonanŃa de urgenŃa a 
Guvernului           nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru 
corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani.  
   

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 
  
 
 
 
 
    Data completării ......................                                           Operator economic, 

                                                                                           _________________ 
                                                                                            (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular nr.12 B 

 
 
         Operator economic 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAłIE  
privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a)..................................... (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se 
menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având 
ca obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau 
lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de 
................................................ (denumirea autorităŃii contractante), declar pe 
proprie răspundere că: 

 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt 

conduse de un administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt 
suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt 
într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una 
dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor 
de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt 
stabilit până la data solicitată .................; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau 
pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu 
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în 
declaraŃii. 
 



                  Operator economic, 
                                       

               …………………………. 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 12C 
 
       Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE 
 PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică ……………… (se menŃionează procedura), având 
ca obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau 
lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de 
................................................ (denumirea autorităŃii contractante), particip şi 
depun ofertă  

�  în nume propriu; 
�  ca asociat în cadrul asociaŃiei ......................................................... 
�  ca subcontractant al ............. 
(se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

 
2. Subsemnatul declar că: 
�  nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici 
�  sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere 

o prezint în anexă. (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării 



procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom 
fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică. 

 
4. De asemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc 
oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 

 
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate 

comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor 
autorizaŃi ai ................................................................. (denumirea şi adresa 
autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu 
activitatea noastră. 

 
Operator economic, 

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

Formular nr. 12D 
 
 
 
       Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVR ĂRI  

DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 



Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
.......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc 
oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Operator 
economic, 

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

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

     
                                                                                               

(semnătură autorizată) 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientul
ui 

Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului*)  

 
PreŃul total 

al 
contractulu

i  

 
Procent 
îndeplinit 

de 
furnizor 

(%) 

 
Cantitate
a (U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 
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________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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    Formular nr. 5  
 

    CONTRACT DE LUCRĂRI 
nr. ...... data ..............  

 
   1. În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 
s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  
    între  
   . ...................................... (denumirea autorităŃii contractante), 
adresă ................................., telefon/fax ........................., număr de 
înmatriculare ........................., cod fiscal .................., cont trezorerie 
................., reprezentată prin ........................... (denumirea 
conducătorului), funcŃia ..........................................., în calitate de 
achizitor, pe de o parte,  
    şi  
   . ......................................... (denumirea operatorului economic), 
adresă ..........................., telefon/fax ..............................., număr de 
înmatriculare ........................, cod fiscal ..................., cont (trezorerie, 
bancă) ...................................., reprezentată prin 
.................................................... (denumirea conducătorului), funcŃia 
..........................., în calitate de executant, pe de altă parte.  
   2. DefiniŃii  
   2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:  
   a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
   b. achizitor şi executant - părŃile contractante, aşa cum sunt 
acestea numite în prezentul contract;  
   c. preŃul contractului - preŃul plătibil executantului de către achizitor, 
în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare 
a tuturor obligaŃiilor sale, asumate prin contract;  
   d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;  
   e. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care 
nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut 
la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este 
considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;  
   f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
    (Se adaugă orice ce alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi 
definească pentru contract.)  
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   3. Interpretare  
   3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, 
cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, 
acolo unde acest lucru este permis de context.  
   3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.  
 

    Clauze obligatorii  
 
   4. Obiectul principal al contractului  
   4.1. - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreŃină 
.................................................. (denumirea lucrării), în conformitate 
cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
   4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preŃul de 
................... mii lei, pentru execuŃia, finalizarea şi întreŃinerea 
................................................ (denumirea lucrării).  
   5. PreŃul contractului  
   5.1. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil 
executantului de către achizitor, conform graficului de plăŃi, este de 
................................... mii lei, după caz, ................ euro, la care se 
adaugă TVA ................... mii lei.  
   6. Durata contractului  
   6.1. - Durata prezentului contract este de ..... luni, începând de la 
data de .................  
    (Se înscriu perioada şi data.)  
   6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 
............  
    (Se înscrie data la care încetează contractul.)  
   7. Executarea contractului  
   7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanŃiei de 
bună execuŃie şi predarea amplasamentului, la data de ................  
    (Se precizează data la care intră în efectivitate contractul.)  
   8. Documentele contractului  
   8.1. - Documentele contractului sunt:  
    (Se enumeră documentele pe care părŃile le înŃeleg ca fiind ale 
contractului.)  
   9. ProtecŃia patrimoniului cultural naŃional  
   9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte 
vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe 
amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaŃiile dintre părŃi, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
   9.2. - Executantul are obligaŃia de a lua toate precauŃiile necesare 
pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze 
sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinŃa achizitorul 
despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziŃiile primite de la 
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achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziŃii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, 
atunci, prin consultare, părŃile vor stabili:  
   a) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are 
dreptul;  
   b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul 
contractului.  
   9.3. - Achizitorul are obligaŃia, de îndată ce a luat la cunoştinŃă 
despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinŃa 
în acest sens organele de poliŃie şi comisia monumentelor istorice.  
   10. ObligaŃiile principale ale executantului  
   10.1. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a executa şi finaliza lucrările, 
precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenŃia şi promptitudinea 
cuvenită, în concordanŃă cu obligaŃiile asumate prin contract, inclusiv 
de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.  
   (2) Executantul are obligaŃia de a supraveghea lucrările, de a 
asigura forŃa de muncă, materialele, instalaŃiile, echipamentele şi 
toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.  
   10.2. - Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, înainte 
de începerea execuŃiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăŃi 
necesar execuŃiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuŃie.  
   10.3. - (1 Exe cutantul este pe deplin responsabil pentru 
conformitatea, stabilitatea şi siguranŃa tuturor operaŃiunilor executate 
pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuŃie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare.  
   (2) Un exemplar din documentaŃia predată de către achizitor 
executantului va fi Ńinut de acesta în vederea consultării de către 
InspecŃia de Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.  
   (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.  
   (4) Executantul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia achizitorului, la 
termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători 
(ataşamentele) şi, după caz, în situaŃiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor.  
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   10.4. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a respecta şi executa 
dispoziŃiile achizitorului în orice problemă, menŃionată sau nu în 
contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 
că dispoziŃiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 
are dreptul de a ridica obiecŃii, în scris, fără ca obiecŃiile respective să 
îl absolve de obligaŃia de a executa dispoziŃiile primite, cu excepŃia 
cazului în care acestea contravin prevederilor legale.  
   (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziŃiilor prevăzute 
la alin. (1) determină dificultăŃi în execuŃie care generează costuri 
suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului.  
   10.5. - (1 Exe cutantul este responsabil de trasarea corectă a 
lucrărilor faŃă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea 
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităŃii respective.  
   (2) În cazul în care, pe parcursul execuŃiei lucrărilor, survine o 
eroare în poziŃia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părŃi a 
lucrărilor, executantul are obligaŃia de a rectifica eroarea constatată, 
pe cheltuiala sa, cu excepŃia situaŃiei în care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. 
Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
obligaŃia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
   10.6. - Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi remedierii viciilor 
ascunse, executantul are obligaŃia:  
   i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a 
căror prezenŃă pe şantier este autorizată şi de a menŃine 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 întreŃine pe cheltuiala sa toate dispozitivele 
de iluminare, protecŃie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt 
necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităŃi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;  
   iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja 
mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau 
neajuns provocate persoanelor, proprietăŃilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alŃi factori generaŃi de metodele 
sale de lucru.  
   10.7. - Executantul este responsabil pentru menŃinerea în bună 
stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaŃiilor care 
urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepŃie a lucrării.  
   10.8. - (1 Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi al remedierii viciilor 
ascunse, executantul are obligaŃia, în măsura permisă de 
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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 proprietăŃile aflate în posesia 
achizitorului sau a oricărei alte persoane.  
   (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor 
reclamaŃiilor, acŃiunilor în justiŃie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 
şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu obligaŃia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului.  
   10.9. - (1 Exe cutantul are obligaŃia 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 subcontractanŃii 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, instalaŃiilor sau 
altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care 
este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.  
   (2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către 
executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor 
fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înŃelege inclusiv 
ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 
"vehicul" se înŃelege orice ambarcaŃiune, iar prevederile respective se 
vor aplica în consecinŃă.  
   (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui 
pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaŃiilor sau altora asemenea, executantul are obligaŃia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri.  
   (4) Cu excepŃia unor clauze contrare prevăzute în contract, 
executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau 
îmbunătăŃirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri 
sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
   10.10. - (1) Pe p arcursul execuŃiei lucrării, executantul are 
obligaŃia:  
   i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe 
şantier;  
   ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaŃii, 
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.  
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   (2) Executantul are dreptul de a reŃine pe şantier, până la sfârşitul 
perioadei de garanŃie, numai acele materiale, echipamente, instalaŃii 
sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaŃiilor sale în perioada de garanŃie.  
   10.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaŃiilor care îi revin, 
pentru viciile ascunse ale construcŃiei, ivite într-un interval de ..... (Se 
precizează numărul de ani) de la recepŃia lucrării şi, după împlinirea 
acestui termen, pe toată durata de existenŃă a construcŃiei, pentru 
viciile structurii de rezistenŃă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuŃie aferente execuŃiei lucrării.  
   10.12. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva 
oricăror:  
   i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor 
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate 
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu execuŃia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi  
   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 
aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.  
   11. ObligaŃiile achizitorului  
   11.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaŃia de a obŃine 
toate autorizaŃiile şi avizele necesare execuŃiei lucrărilor.  
   11.2. - (1 Ach izitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia 
executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:  
   a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;  
   b) suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 
organizarea de şantier;  
   c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;  
   d) racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), 
până la limita amplasamentului şantierului.  
   (2) Costurile pentru consumul de utilităŃi, precum şi cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 
executant.  
   11.3. - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului 
întreaga documentaŃie necesară pentru execuŃia lucrărilor 
contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin 
graficul de execuŃie a lucrării.  
   11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor 
principale, bornelor de referinŃă, căilor de circulaŃie şi a limitelor 
terenului pus la dispoziŃia executantului, precum şi pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.  
   11.5. - Achizitorul are obligaŃia de a examina şi măsura lucrările 
care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.  
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   11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea 
documentelor şi a oricăror alte informaŃii furnizate executantului, 
precum şi pentru dispoziŃiile şi livrările sale.  
   12. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
   12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu 
reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile asumate prin contract, atunci 
achizitorul este îndreptăŃit de a deduce din preŃul contractului, ca 
penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preŃul 
contractului.  
    (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor.)  
   12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen 
de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are 
obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată.  
    (Se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 
12.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaŃiilor.)  
   12.3. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract 
de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 
de daune-interese.  
   12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la 
contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio 
compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia că 
această renunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 
acŃiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract executată până la data denunŃării unilaterale a 
contractului.  
 

    Clauze specifice  
 
   13. GaranŃia de bună execuŃie a contractului  
   13.1. - Executantul se obligă să constituie garanŃia de bună 
execuŃie a contractului în cuantum de .........., pentru perioada de 
.......... şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.  
    (Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de 
constituire a garanŃiei de bună execuŃie.)  
   13.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare 
şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie.  
   13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei 
de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi 
execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
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pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia 
de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaŃiile 
care nu au fost respectate.  
   13.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în 
termen de ............................... de la executarea obligaŃiilor asumate.  
    (Se precizează modul de restituire şi termenul.)  
   13.5. - GaranŃia tehnică este distinctă de garanŃia de bună execuŃie 
a contractului.  
   14. Începerea şi execuŃia lucrărilor  
   14.1. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a începe lucrările în timpul 
cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea 
achizitorului.  
    (Se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a 
execuŃiei.)  
   (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi InspecŃiei de Stat 
în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
data începerii efective a lucrărilor.  
   14.2. - (1 Luc rările trebuie să se deruleze conform graficului 
general de execuŃie şi să fie terminate la data stabilită. Datele 
intermediare, prevăzute în graficele de execuŃie, se consideră date 
contractuale.  
    (Se precizează datele intermediare, dacă este cazul.)  
   (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după 
semnarea contractului, graficul de execuŃie de detaliu, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuŃie. În cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul general de execuŃie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti 
pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  
   (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, 
terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle 
prevăzute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăŃit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi 
să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului 
stabilit îi va rezilia contractul.  
   14.3. - (1 Ach izitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea 
execuŃiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaŃiile din 
anexele la contract. PărŃile contractante au obligaŃia de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanŃilor lor atestaŃi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu 
execuŃia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă 
este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din 
partea achizitorului.  
   (2) Executantul are obligaŃia de a asigura accesul reprezentantului 
achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi 
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desfăşoară activităŃile legate de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
   14.4. - (1 Mat erialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în 
documentaŃia de execuŃie; verificările şi testările materialelor folosite 
la execuŃia lucrărilor, precum şi condiŃiile de trecere a recepŃiei 
provizorii şi a recepŃiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexele la contract.  
   (2) Executantul are obligaŃia de a asigura instrumentele, utilajele şi 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului.  
   (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru 
verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de 
executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.  
   14.5. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a nu acoperi lucrările care 
devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.  
   (2) Executantul are obligaŃia de a notifica achizitorului, ori de câte 
ori astfel de lucrări, inclusiv fundaŃiile, sunt finalizate, pentru a fi 
examinate şi măsurate.  
   (3) Executantul are obligaŃia de a dezveli orice parte sau părŃi de 
lucrare, la dispoziŃia achizitorului, şi de a reface această parte sau 
părŃi de lucrare, dacă este cazul.  
   (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate 
corespunzătoare şi au fost executate conform documentaŃiei de 
execuŃie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 
suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.  
   15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
   15.1. - În cazul în care:  
   i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau  
   ii) condiŃiile climaterice excepŃional de nefavorabile; sau  
   iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului 
şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta  
    ÎndreptăŃesc executantul de a solicita prelungirea termenului de 
execuŃie a lucrărilor sau a oricărei părŃi a acestora, atunci, prin 
consultare, părŃile vor stabili:  
   (1) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are 
dreptul;  
   (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul 
contractului.  
   15.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 
12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul 
execuŃiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la 
expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, va 
notifica, în scris, acest fapt achizitorului.  
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   16. Finalizarea lucrărilor  
   16.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, 
prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuŃie, 
trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor.  
   16.2. - (1 La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaŃia de a 
notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiŃiile de recepŃie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepŃie.  
   (2) Pe baza situaŃiilor de lucrări executate confirmate şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt 
întrunite condiŃiile pentru a convoca comisia de recepŃie. În cazul în 
care se constată că sunt lipsuri sau deficienŃe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere 
şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienŃelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepŃie.  
   16.3. - Comisia de recepŃie are obligaŃia de a constata stadiul 
îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentaŃia de execuŃie şi cu reglementările în vigoare. În funcŃie 
de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepŃia.  
   16.4. - RecepŃia se poate face şi pentru părŃi ale lucrării, distincte 
din punct de vedere fizic şi funcŃional.  
   17. Perioada de garanŃie acordată lucrărilor  
   17.1. - Perioada de garanŃie decurge de la data recepŃiei la 
terminarea lucrărilor şi până la recepŃia finală.  
   17.2. - (1 În perioada de garanŃie, executantul are obligaŃia, în urma 
dispoziŃiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de 
modificare, reconstrucŃie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  
   (2) Executantul are obligaŃia de a executa toate activităŃile 
prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt 
necesare datorită:  
   i) utilizării de materiale, de instalaŃii sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile contractului; sau  
   ii) unui viciu de concepŃie, acolo unde executantul este responsabil 
de proiectarea unei părŃi a lucrărilor; sau  
   iii) neglijenŃei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre 
obligaŃiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.  
   (3) În cazul în care defecŃiunile nu se datorează executantului, 
lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor 
contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare.  
   17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la 
clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăŃit să angajeze şi să 
plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
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acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reŃinute din sumele cuvenite acestuia.  
   18. ModalităŃi de plată  
   18.1. - Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către executant în 
termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. PlăŃile în 
valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.  
    (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după 
caz, graficul de plată.)  
   18.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de 
a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuŃiei şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăŃii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanŃa, 
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.  
   18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, 
dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a 
avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
    (Se precizează cuantumul avansului.)  
   18.4. - (1 Plă Ńile parŃiale trebuie să fie făcute, la cererea 
executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate 
conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaŃie de lucrări 
provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare 
a lor. Din situaŃiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu 
acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.  
   (2) SituaŃiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.  
    (Se precizează termenul.)  
   (3) PlăŃile parŃiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar 
nu influenŃează responsabilitatea şi garanŃia de bună execuŃie a 
executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepŃie a 
lucrărilor executate.  
   18.5. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi 
acceptarea situaŃiei de plată definitive de către achizitor. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu 
va fi plătită imediat.  
   18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-
verbal de recepŃie finală nu va fi semnat de comisia de recepŃie, care 
confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. RecepŃia 
finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanŃie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiŃionată de eliberarea 
certificatului de recepŃie finală.  
   19. Ajustarea preŃului contractului  
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   19.1. - Pentru lucrările executate, plăŃile datorate de achizitor 
executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la 
contract.  
   19.2. - PreŃul contractului se ajustează utilizând formula convenită.  
    (Se precizează formula de ajustare.)  
   20. Asigurări  
   20.1. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a încheia, înainte de 
începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar 
putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaŃiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanŃii împuterniciŃi să verifice, să testeze sau să recepŃioneze 
lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terŃe 
persoane fizice sau juridice.  
   (2) Asigurarea se va încheia cu o agenŃie de asigurare. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 
executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".  
   (3) Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, ori de câte 
ori i se va cere, poliŃa sau poliŃele de asigurare şi recipisele pentru 
plata primelor curente (actualizate).  
   (4) Executantul are obligaŃia de a se asigura că subantreprenorii au 
încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va 
solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliŃele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).  
    20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese, compensaŃii plătibile prin lege, în privinŃa sau ca urmare a 
unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepŃia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina achizitorului, a agenŃilor sau a angajaŃilor acestuia.  
   21. Amendamente  
   21.1. - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului.  
   22. SubcontractanŃi  
   22.1. - Executantul are obligaŃia de a încheia contracte cu 
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.  
   22.2. - (1 Exe cutantul are obligaŃia de a prezenta la încheierea 
contractului toate contractele încheiate cu subcontractanŃii 
desemnaŃi.  
   (2) Lista sub contractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale 
acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 
anexe la contract.  
   22.3. - (1 Exe cutantul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor 
de modul în care îndeplineşte contractul.  
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   (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de executant 
de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.  
   (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese 
subcontractanŃilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract.  
   22.4. - Executantul poate schimba oricare sub contractant numai 
dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea sub 
contractantului nu va modifica preŃul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  
   23. Cesiunea  
   23.1. - Executantul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial 
obligaŃiile sale asumate prin contract, fără să obŃină, în prealabil, 
acordul scris al achizitorului.  
   23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio 
responsabilitate privind garanŃia sau orice alte obligaŃii asumate prin 
contract.  
   24. ForŃa majoră  
   24.1. - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
   24.2. - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea 
obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care 
aceasta acŃionează.  
   24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de 
acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.  
   24.4. - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de 
a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea 
limitării consecinŃelor.  
   24.5. - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va 
acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul 
să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-
interese.  
   25. SoluŃionarea litigiilor  
   25.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere sau 
dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.  
   25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 
achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a 
României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.  
    (Se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor.)  
   26. Limba care guvernează contractul  
   26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.  
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   27. Comunicări  
   27.1. - (1 Ori ce comunicare între părŃi, 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.  
   27.2. - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, 
telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a 
primirii comunicării.  
   28. Legea aplicabilă contractului  
   28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
    PărŃile au înŃeles să încheie astăzi, ................, prezentul contract 
în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
    (Se precizează data semnării de către părŃi.)  
     
      Achizitor,                                               Contractant, 
......................                                    ...................... 
(semnătură autorizată)                                    (semnătură autorizată) 
          LS 
  
 

 


