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                   PRIMAR,         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATIE  DE  ATRIBUIRE 
 

REABILITARE, CONSTRUCTIE PARC DE AGREMENT 
MANGALIA 

 
 

 (proiectare  si  executie)  



 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire:  MUNICIPIUL MANGALIA 

Adresă: SOS. CONSTANTEI NR. 13 

Localitate: Mangalia Cod poştal: 905500 Ţara: România 
Persoane de contact: birou 
investitii,  achizitii 

Telefon:  0241751060 
Interval orar: în orice zi lucrătoare, între orele 8-16 

 E-mail: primaria@mangalia.ro Fax:  0241755606 

Adresa de internet: www.mangalia.ro 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

  □ ministere ori alte autoritãţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local 
□ agenţii naţionale 
■  autoritãţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea 
publicã 
□ instituţie europeanã/organizaţie 
internaţionala 
□ altele (specificaţi)   

□ servicii publice centrale 
□ apãrare 
□ ordine publicã/siguranţa naţionalã 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sãnãtate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□  protectie socialã 
□ cultura, religie si activitãţi recreative 
□ educaţie 
□ altele: servicii publice locale 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi 
contractante        DA □             NU □ 
 

Alte informaţii  si/sau clarificãri pot fi obţinute la adresa autoritarii contractante. 
                                                                      ■  la adresa mai sus menţionatã 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  12.08.2010 
Ora limită : 16,00 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 13.08.2010 
Ora limită : 13,00 
 Pentru solicitarea de clarificari se va folosi formularul 15 

Solicitările de clarificări primite după data menţionată mai sus vor primi răspuns în 
măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea clarificărilor face 
posibilă primirea acestora de către operatorii economici înainte de data limită de 
depunere a ofertelor, conf. OUG nr.34/2006, modificată şi completată. 
    Clarificarile si/ sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi 
facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-
licitatie.ro la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in 
mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, 
atasarea in SEAP este imposibila.  
     Riscurile neaccesării clarificărilor cad în sarcina operatorului economic. 
NOTA : In vederea asigurarii tuturor datelor necesare elaborarii ofertelor Autoritatea 
Contractanta  organizeza vizitarea amplasamentului. Se recomanda tuturor ofertantilor 
vizitarea amplasamentului 
Locul de intalnire:    Primăria Mun. Mangalia, Sos. Constantei nr. 13, Birou Investitii  
Persoana de contact :  _____________________  



I. c. Cãi de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune la : 
-  la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
- sau la  instanţa judecătorească competentã 

Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângã 
Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: Bucuresti        Cod poştal: 030084   Ţara: Romania  

E-mail: office@cnsc.ro               Telefon: 021/3104641  

Adresă internet: www.cnsc.ro                   Fax: 021/3104642  

sau 
Denumirea instanţei competente: instant judecatoreasca 
 
Adresă:  
Localitate:        Cod poştal:    Ţara: Romania 
E-mail:           Telefon:  
Adresă internet: http://portal.just.ro Fax:  
Nota: In cazul in care operatorul economic depune contestatie, iar aceasta este 
respinsa de catre CNSC sau instanta de judecata, autoritatea contractanta isi 
rezerva dreptul de a actiona in instanta operatorul economic, in vederea 
recuperarii prejudiciului produs ca urmare a intarzierii procedurii de achizitie 
publica, prejudiciu estimat la 5% din valoarea estimata a contractului. 

 
I.d. Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractelor ce urmează a fi atribuite: 
BUGETUL LOCAL  
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
HG nr.120/2010 

După caz, proiect/program finanţat 
din fonduri comunitare              
            DA □               NU □ 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumirea contractului: Reabilitare ,constructie parc de agrement in 
municipiul  Mangalia (proiectare si executie) 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                              □      (b) Produse                

□   
(c) Servicii           
□ 

Execuţie                                 □            
Proiectare si execuţie   □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă           □ 

Cumpărare                 
□ 
Leasing                      
□         
Închiriere                   
□  
Cumpărare în rate      
□ 
 

Categoria 
serviciului     
2A □ 
2B □ 
(Se specifică din 
care categorie  de 
servicii aparţine 
obiectul 
contractului: fie 
din Anexa 2A, fie 
din Anexa 2B)  

Principala locaţie a lucrării: Municipiul Principalul loc de Principalul loc de 



Mangalia  
45112711-2 Lucrări de arhitectură 
peisagistică a parcurilor 
45200000-9 Lucrări de construcţii 
complete sau parţiale şi lucrări publice 
45112720-8 Lucrări de arhitectură 
peisagistică a terenurilor de sport şi a 
zonelor de recreere 
 
 

livrare: 
_________________ 
 
Cod  CPV 
□□□□□□□□ 

prestare 
_______________
__ 
 
Cod   CPV                   
□□□□□□□□ 

II. 1.3) Procedura se finalizează prin: 
Contract de achiziţie publică:                □                      
Încheierea unui acord cadru de lucrari: □ 
II.1.4) Informaţii privind acordul cadru- nu este cazul 

Acord-cadru cu mai mulţi operatori   □ 
Acord-cadru cu un singur operator 
economic     

 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru    DA  □           NU  □ 
II.1.5) Divizare pe loturi:                                                DA  □                NU □ 

  II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate                             DA □                  NU  □                     
II.1.7) ) Informaţii privind contractul de achiziție publică : durata contractului este 
de maxim 3 luni de la semnarea lui + perioada de garantie  
Orice oferta care  propune si prezinta un grafic de esalonare a  lucrarilor 
avand o durata mai mare de 12 luni este considerata inacceptabila 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităţi:  
Se achizitioneaza proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare, constructie  
parc de agrement in  municipiul Mangalia, conform cerintelor Caietului de 
sarcini.  
 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)   DA □                  NU  □   

 
III. Condiţii specifice contractului 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract(dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă 
descriere) 
 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

Clauzele contractului cuprinse in 
documentaţie sunt obligatorii. 
 
       DA   □                                NU □ 
 
        DA  □                                NU □ 

 
IV.1) PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                     
□ 
Licitaţie restrânsă                                      
□ 
Licitaţie restrânsă accelerată                     
□ 
Dialog competitiv                                      
□ 

Negociere cu anunţ de participare            
□   
Negociere fără anunţ de participare          
□                                                  
Cerere de oferte                                        
□ 
Concurs de soluţii                                     
□ 



 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □         NU  □ 

 
IV.3) Legislaţia aplicată:  

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  
b) Hotararea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind achizitiile publice, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,               nr. 625/20.07.2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare (HG nr.834/2009). 
c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
365/26.04.2006.  
d) Hotararea Guvernului nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare 
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 / 
01.08.2006.  (a se vedea si: www.anrmap.ro) 
e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici 
si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.  
f)  Legislatia privind fiscalitatea – a se vedea www.mfinante.ro; 
g) Legislatia privind protectia mediului – a se vedea www.mmediu.ro; 
h) Legislatia privind conditiile de munca si protectia muncii – a se vedea 
www.mmssf.ro. 

 
 
IV.4) - Termeni utilizati in cadrul acestei Documentaţii: 

-  „contract de achizitie publica” inseamna contractul cu titlu oneros, incheiat in 
scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau 
mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de 
lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

- „contractant” înseamnă ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte a 
contractului de achiziţie publică; 

- „documentaţia de atribuire” înseamnă documentaţia ce cuprinde toate 
informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de 
atribuire a acestuia; 

- „ofertant” înseamnă oricare operator economic sau asociere de operatori 
economici care a depus ofertă; 

- „ofertă” însemnă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; 
oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică; 

- „operator economic” înseamnă oricare prestator de servicii - persoană 
fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu 
activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau 
execuţie de lucrări; 

- „propunere financiară” înseamnă parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu 
privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare 
satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; 

- „propunere tehnică” înseamnă parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din 
caietul de sarcini; 

- "în scris" înseamnă comunicare în formă scrisă, emisă cu confirmare de primire;  



- cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, cuvintele la singular includ şi 
semnificaţia de plural, şi de asemenea cuvintele care indică pluralul includ şi 
semnificaţia de singular;  

- "zile" înseamnă zi calendaristică, cu excepţia situaţiilor în care contextul specifică 
in mod expres altfel.  

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE   

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţie privind situaţia personală 

a operatorului economic 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 

Cerinţe obligatorii:  
- Completarea si prezentarea formularului 1 
DECLARAŢIE privind situaţia personală a 
operatorului economic; 
- Certificat fiscal eliberat de autoritatile 
administratiei publice locale pe raza carora 
societatea are sediul social care să ateste că 
societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite 
la bugetul local, original sau copie legalizată, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul 
fiscal competent, care sa ateste ca societatea 
ofertanta nu se inregistreaza cu debite privind 
plata obligatiilor la bugetul general consolidat, 
original sau copie legalizată, valabil la data 
deschiderii ofertelor; 
In cazul esalonarilor la plata sau amanarilor, 
conform prevederilor legale, se vor prezenta toate 
documentele emise din care sa rezulte in mod 
distinct plata la zi a esalonarilor conform graficului 
aprobat, precum si plata la zi a obligatiunilor 
curente. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare 
asociat are obligatia de a prezenta aceste 
documente. 
In conformitate cu prevederile art. 181, litera c) 
din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si 
modificarile ulterioare, ofertantul care nu si-a 
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor 
si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat sau 
catre bugetele locale, pana la data de 30.05.2010, 
va fi exclus din procedura de achizitie publica. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude 
din procedura aplicata pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică orice ofertant 
despre care are cunoştinţă că, în ultimii 2 ani, nu 
si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos 
obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este 
de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia, potrivit prevederilor art. 181 lit. c¹) din 
OUG nr. 34/2006. 
In cazul in care exista incertitudini  in ceea ce 



priveste situatia personala a ofertantilor, 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in 
mod direct informatii de la autoritatile competente. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 

Cerinţe obligatorii:  
- Certificat de inregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comerţului valabil la data deschiderii 
ofertelor / Autorizaţie de funcţionare (copie 
legalizata); 
-  Actul constitutiv / statut (copie legalizată); 
- Certificat constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă instanţa 
competentă (cu cel mult 30 de zile înainte de 
depunerea ofertelor), în original sau copie 
legalizata, din care să rezulte că ofertantul are ca 
obiect de activitate principal sau secundar tipul de 
lucrarii supus ofertarii şi faptul că nu sunt incluse 
menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolventei si ca nu sunt inscrise 
mentiuni cu privire la suspendarea temporara a 
activitatii, operanta in perioada de depunere a 
ofertelor si/sau de executare a contractului; 
- Documente care atesta statutul de IMM (in cazul 
in care ofertantul doreste sa beneficieze de 
prevederile art. 16 din  Legea nr. 346/2004). 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare 
asociat are obligatia de a prezenta aceste 
documente. 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 

Cerinţă obligatorie: se vor depune documente 
edificatoare care sa dovedeasca o forma de 
inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este 
rezident, valabile pe anul 2010. Documentele 
trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor, 
prezentate in original sau copie legalizata insotite 
de traducerea autorizata si legalizata a acestora in 
limba romana. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare 
asociat are obligatia de a prezenta aceste 
documente. 

V. 3) Situaţia economico-financiară               
Informaţii privind situaţia economico-

financiară 
    Solicitat ■             Nesolicitat □ 
 
 
 
 
                     

Cerinte minime: 
- Valoarea cifrei de afaceri globale medie 
anuala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 
4.200.000lei (fara TVA); 
- Cerinţa minimă privind cash-flow (conform 
formularului 15): Se solicită  prezentarea 
unui angajament din partea unei bănci, 
pentru lucrarile supuse licitaţiei, din care să 
rezulte că respectivul ofertant are 
posibilitatea, în cazul în care este declarat 
câştigător, de a accesa, pentru o perioadă de 



maxim 2 luni, oricând în perioada derulării 
contractului, lichidităţi, credite, linii de credit 
sau alte mijloace financiare a căror valoare 
este egală sau mai mare decât valoarea de 
1.000.000 lei, independent de angajamentele 
pentru alte contracte.  
Se prezinta urmatoarele documente: 
- Bilanturile contabile la datele de 31.12.2007, 
31.12.2008 si 31.12.2009 (pentru fiecare an 
exercitiul financiar trebuie sa fie pozitiv), vizate si 
inregistrate la organele fiscale competente si/sau 
alte documente legale edificatoare prin care 
ofertantul isi poate dovedi capacitatea  
economico-financiara; 
- Scrisoare de bonitate din partea unei banci, 
emisa cu cel mult 10 zile inainte de data 
deschiderii ofertelor, prin care ofertantul sa ateste 
ca societatea nu este inregistrata in Centrala 
Incidentelor de Plati cu incidente la plata cu file de 
CEC in ultimile 24 de luni- cerinta minima de 
calificare. 
- Fisa de informatii generale – formular 2; 
- Obligatii contractuale in desfasurare (daca este 
cazul) – formular 3. 
In cazul depunerii unei oferte comune, situatia 
economico-financiara, inclusiv indeplinirea 
cerintelor minime, se demonstreaza prin luarea in 
considerare a resurselor tuturor asociatilor. 

Nota: Capacitatea economico-financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta 
persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana 
respectiva, cu respectarea prevederilor art.11¹ din H.G.925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. In aceasta situatie, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea 
de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm (formular 16) privind 
sustinerea financiara a persoanei respective incheiat in forma autentica. Pentru a fi luata 
in considerare sustinerea acordata, anagajamentul ferm trebuie sa reprezinte un 
instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod 
legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. 
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care 
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din 
O.U.G.34/2006. Totodata persoana care se angajeaza sa sustina ofertantul trebuie sa 
prezinte urmatoarele documente: 
- declaratie privind situatia personala; 
- informatii generale; 
- certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata pana la bugetul general 
consolidat, emis de organismul competent, in original sau copie legalizata, valabil la data 
deschiderii ofertelor; 
- certificat privind plata taxelor si a impozitelor locale, emis de organismul competent in 
original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor; 
- certificat de inregistrare fiscala – copie legalizata. 
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 

Cerinte minime: 
1) Experienta similara: 



 Solicitat ■                          
Nesolicitat □ 

- Executarea (finalizarea) in ultimii 5 ani a 
unui contract avand ca obiect proiectare si 
executie de lucrari de constructie celor ce fac 
obiectul prezentului contract , cu o valoare de 
minim 2.100.000 lei (fara TVA). Se vor 
prezenta: copii ale contractului, Procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si 
Recomandari din partea beneficiarului, 
precum si alte documente din care sa reiasa 
obiectul detaliat al contractului. 
In cadrul Recomandarii se vor preciza: 
- beneficiarul; 
- valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor; 
- modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale pe parcursul derulării 
contractului respectiv; 
- certificări de bună execuţie, dacă pe 
parcursul execuţiei lucrărilor au fost 
înregistrate: neconformităţi care au condus la 
refaceri parţiale sau totale de lucrări; 
- cazuri de accidente tehnice produse din vina 
exclusivă a contractantului; recepţii amânate 
sau respinse din cauza nerespectării 
parametrilor de calitate. 
2) Necesar minim de personal specializat: 
2.1. pentru proiectare: 
-  1 manager proiect - inginer constructii 
civile cu studii superioare de lunga durata (5 
ani) si experienta ca manager de proiect de 
minim 5 ani; 
 - 1 arhitect - diploma de studii; 
- 1 inginer constructor cu specializarea 
inginerie urbana  
- 1 arhitect peisagist. 
2.2 pentru executie : 
- 1 Responsabil Tehnic cu Executia lucrarilor 
in domeniile I - Constructii civile si IX - 
Construcţii edilitare şi de gospodărie 
comunală cu experienta  de cel putin 4 ani, 
conform H.G. 925/1995; 
- 1 Responsabil cu Controlul Calitatii 
Lucrarilor in domeniile I - Constructii civile si 
IX - Construcţii edilitare şi de gospodărie 
comunală cu experienta  de cel putin 4 ani; 
- Un şef şantier (persoana cu studii 
superioare de lunga durata profil constructii ) 
- se va prezenta diploma de licenta; 
- Un responsabil SSM (specialist in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca) - se prezinta 
documente doveditoare ale atestarii in 
domeniu. 
Se vor prezenta contracte de munca vizate la 



ITM sau contractele de prestari servicii 
pentru persoanele mentionate (şef şantier, 
RTE-ist, CQ-ist si responsabil SSM). 
3) Dotare tehnica minima: 
- excavator cupa 1mc- 1; 
-mini-incarcator frontal- 1; 
- cilindru compactor pentru asfalt – 1; 
- cilindru compactor pentru pietruiri – 1; 
- buldozer – 1 ; 
- buldo-excavator cu instalatie picon – 2 ; 
- autobasculanta – 5. 
Se vor prezenta: 
- Documente din care sa reiasa forma de 
detinere (contract de vanzare –cumparare / 
facturi fiscale, contract de furnizare / factura 
proforma, contract de leasing valabil pe 
intreaga perioada de derulare a contractului, 
contract de inchiriere valabil pe intreaga 
perioada de derulare a contractului sau alte 
documente doveditoare); 
- Declaratie pe proprie raspundere ca dotarile 
tehnice solicitate mai sus nu vor fi angajate 
pe perioada derularii contractului in alte 
lucrari. In cazul dotarilor detinute prin 
contract de inchiriere, declaratia va fi data 
atat de catre locator, cat si de catre ofertant; 
- Pentru utilajele enumerate mai sus se vor 
prezenta, in copie legalizata, rapoarte emise 
de societati acreditate RENAR sau documente 
echivalente care sa ateste ca respectivele 
utilaje indeplinesc normele CE privind 
parametrii tehnico-functionali si de siguranta, 
precum si protectia mediului privind zgomotul 
si poluarea. 
Se prezinta urmatoarele documente: 
- Declaratie si Lista lucrarilor similare executate in 
ultimii 5 ani – formular 4; 
- Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al 
personalului angajat si al cadrelor de conducere in 
ultimii 3 ani – formular 5; 
- Informatii referitoare la numarul, studiile, 
pregatirea profesionala si calificarea persoanelor 
responsabile pentru indeplinirea contractului (CV-
uri, copii de pe atestate / autorizatii / certificate / 
legitimatii specifice) – formularele 6 si 7; 
- Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, 
echipamente tehnice de care dispune ofertantul 
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 
– formularul 8. 
In cazul depunerii unei oferte comune, capacitatea 
tehnica si/sau profesionala, inclusiv indeplinirea 
cerintelor minime se demonstreaza prin luarea in 



considerare a resurselor tuturor asociatilor. 
Nota: Capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta 
persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana 
respectiva cu respectarea prevederilor art.11¹ din H.G.925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. In aceasta situatie, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea 
de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm (formulare 17, 18 si 19) 
privind sustinerea tehnică şi/sau profesională a persoanei respective incheiat in forma 
autentica. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, anagajamentul ferm 
trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante 
de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana 
sustinatoare. 
Persoana care asigura sustinerea tehnică şi/sau profesională nu trebuie sa se afle in 
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 
180 din O.U.G.34/2006. Totodata persoana care se angajeaza sa sustina ofertantul 
trebuie sa prezinte urmatoarele documente: 
- declaratie privind situatia personala; 
- informatii generale; 
- certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, 
emis de organismul competent, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii 
ofertelor; 
- certificat privind plata taxelor si a impozitelor locale, emis de organismul competent in 
original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor; 
- certificat de inregistrare fiscala – copie legalizata. 
Pentru dovedirea sustinerii tehnice si/sau profesionale, terta persoana va prezenta 
documentele solicitate la pct. V.4). 
V.5) Standarde 
       Solicitat ■           Nesolicitat □ Cerinţe obligatorii:  

- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul 
respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN 
ISO din seria 9000/echivalent pentru lucrarile 
supuse ofertarii; 
- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul 
respecta standardele de protectie a mediului SR EN 
ISO din seria 14000/echivalent pentru lucrarile 
supuse ofertarii; 
- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul 
respecta standardele de sanatate si securitate in 
munca OHSAS 18001/echivalent pentru lucrarile 
supuse ofertarii; 
- Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul 
respecta conditiile de munca si protectia muncii 
impuse prin legislatia in vigoare.  
In cazul depunerii unei oferte comune, respectarea 
cerintelor privind standardele se demonstreaza de 
catre fiecare asociat. 

V.6) Informaţii privind subcontractanţii/asociatii 
      Solicitat ■               Nesolicitat □ 

                                                                                                                                                 
In cazul subcontractarii, se va prezenta formularul 
9 cu informatiile privind partea sau partile din 
contract ce urmeaza sa fie indeplinite de 
subcontractanti si specializarile acestora. Resursele 
materiale si umane ale subcontractantilor declarati 
se iau in considerare pentru partea lor de implicare 



in contract numai daca sunt prezentate documente 
relevante in acest sens. Pentru subcontractantii 
care vor executa mai mult de 10% din valoarea 
contractului, se va prezenta si formularul de 
informatii generale. 
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu 
are dreptul de a subcontracta lucrări sau de a 
înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără 
acceptul autorităţii contractante, iar eventuala 
înlocuire a acestora se va realiza numai in 
conditiile prevazute in contract si nu trebuie să 
conducă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare iniţiale. 
In cazul depunerii unei oferte comune, se va 
prezenta acord (formular 10)/scrisoare preliminara 
de asociere, in care sa se mentioneze ca toti 
asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru 
executia contractului, ca liderul asociatiei 
nominalizat este imputernicit sa se oblige si sa 
primeasca instructiuni de la si in numele tuturor 
asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul 
asociatiei este responsabil pentru executia 
contractului si incasarea contravalorii lucrarilor 
executate. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de 
asemenea, ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu 
sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe 
intreaga durata de derulare a contractului. 

V.5) Modul de 
selectare/preselectare 

nu este cazul 

Nota: Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a 
prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său 
legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care 
ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a 
respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele 
asemenea. 

 În cazul în care uzează de acest drept, ofertantul are obligaţia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă 
îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii 
contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare care 
nu poate fi mai mic de trei zile lucratoare. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Orice document referitor la aceasta procedura, 
inclusiv corespondenţa derulată între Municipiul 
Mangalia şi potenţialii ofertanţi trebuie redactate 
în limba romana, după cum este stipulat în 
cele ce urmează: 
1. documentaţia de atribuire este emisă numai 

în limba română; 
2. solicitările de clarificări la Documentaţia de 

Atribuire vor fi emise de către potenţialii 



ofertanţi în limba română; 
3. răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi 

emise de Municipiul Mangalia în limba 
română; 

4. propunerile tehnică si financiară vor fi 
prezentate de către ofertanţi în limba 
română; 

5. documentele care însoţesc oferta (declaraţiile 
necesare si specifice pentru aceasta 
procedura) vor fi prezentate de către 
ofertanţi în limba română; 

6. documentele emise de către 
instituţii/autorităţi/ organisme din ţara în 
care ofertantul este rezident (alta decât 
România) vor fi traduse în limba romana, 
utilizând o traducere legalizată. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

90 de zile de la data deschiderii ofertelor 

VI.3) Garanţia de participare: 
Solicitat ■           Nesoicitat □ 

- Cuantumul garanţiei de participare: 
40.000lei. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare : 90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. 
- Forma de constituire a garantiei de participare: 
conform prevederilor art. 86, alin. (1) - (3) din 
HG 925/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Cont de garantie de participare: 
RO72TREZ2335006XXX000030 
- Dovada constituirii garantiei de 
participare este obligatorie la deschiderea 
ofertelor si se va prezenta in afara plicului 
sigilat care contine oferta.  
Ofertantii care vor constitui garantia de 
participare conform art. 16 (2) din Legea 
346/2004 privind stimularea Intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare vor face dovada ca sunt o astfel de 
intreprindere, completand formularul nr. 13 - 
Declaratie privind Incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Acest 
formular ,completat, se va prezenta alaturi de 
dovada constituirii garantiei de participare. 
- Returnarea garantiei de participare se va face 
in baza unei solicitari scrise adresate autoritatii 
contractante. 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 
 

Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 
 
 
 
 

Propunerea tehnica trebuie sa respecte 
intocmai cerintele Caietului de sarcini, sub 
sanctiunea respingerii ofertei ca 
neconforma. 
Documentele care formeaza propunerea tehnica 
trebuie sa fie semnate si stampilate in original 
de catre ofertant sau de catre reprezentantul 
imputernicit al acestuia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunerea tehnica va fi prezentata cu 
evidentierea in mod obligatoriu a urmatorelor 
aspecte: 

1. Pentru realizarea proiectului : 
Se solicita urmatoarele piese scrise: 
Memoriu tehnic divizat pe capitole: 

− descriere generala 
− descrierea pe fiecare specialitate: 

arhitectura, rezistenta, amenajari 
platforme, instalatii de incinta, instalatii 
interioare, amenajari peisagistice 

Se solicita urmatoarele piese desenate: 
Planuri generale 

− plan de situatie scara 1:200 cu 
reprezentarea interventiei solicitate si in 
care sa se detalieze in plus fata de 
planurile de la SF urmatoarele: plantele 
propuse pentru imbogatirea vegetatiei, 

− plan general de retele coordonat cu 
situatia plantelor existente si propuse si 
pe care sa fie figurate cotele de adancime 
pentru conducte si camine. Planul va fi 
prezentat pe suport topografic pe care se 
vor regasi si cotele de teren in punctele 
de interes. sc. 1:200 

Planuri de specialitate 
− fundatie tip pentru stalp nocturna sc. 1:20 
− fundatie tip pentru stalp de iluminat 

propus sc. 1:20 
− fundatie tip pentru stalpii de gard nou 

propusi sc. 1:20 
− plan fundatii pavilion sc. 1:50 / detalii 

fundatii sc. 1:20 
− scheme pentru retele interioare pavilion  - 

termice, sanitare, electrice – scara la 
alegere 

− detalii pentru fiecare teren de sport in 
parte pentru : stratificatia propusa 
(suprafata de joc + straturile suport), 
preluarea apelor. sc. 1:10 

− detaliere travee pentru fiecare tip de gard 
de imprejmuire sc. 1:20 

− planuri (parter si terasa), 4elevatii si 
2sectiuni de arhitectura pavilion sc. 1:50 

− 2 detalii reprezentative pavilion sc. 1:10 
Documentatia solicitata trebuie sa fie completa 
si prezentata cu cote si specificatii tehnice 
lizibile. 
Ofertele cu documentatii lipsa se vor respinge. 

2. Pentru executia investiei: 

- Grafic fizic si valoric de executie a lucrarilor 
coroborat cu normativele si cu stasurile in 
vigoare( va include si partea de proiectare) ; 
- Strategia de abordare a obiectivului; 
- Descrierea detaliata a metodologiei si a 
planului de lucru conceput pentru executarea 
lucrarilor; 



- Prezentarea pe scurt a procedurilor de lucru 
prin care se propune realizarea investitiei; 
- Programul Calitatii care concretizeaza sistemul 
de asigurare a calitatii la particularitatile lucrarii 
ce face obiectul ofertei. Acesta trebuie sa 
cuprinda: 

• descrierea sistemului calitatii aplicat la 
lucrare inclusiv listele cuprinzand 
procedurile aferente sistemului 
calitatii; 

• listele cuprinzand procedurile tehnice 
de executie a principalelor categorii de 
lucrari privind realizarea obiectivului; 

• agrementele tehnice ale materialelor 
puse in opera 

• certificate de calitate ale materialelor 
utilizate 

• planul de control al calitatii 
• laboratoarele utilizate si autorizate,cu 

grad corespunzator lucrarilor 
-Declaratia privind furnizorii materialelor 
principale care trebuie puse in opera si locul 
furnizarii materialelor importante din lucrare. 
În vederea analizei ofertei, ofertanţii vor 
prezenta: 
- pentru principalele materiale şi echipamente – 
confirmarea preţurilor unitare prin oferte scrise 
de la producători sau furnizori, aferente 
perioadei de elaborare a ofertelor, 
- pentru utilaje şi  transport – confirmare tarife 
cu documentele justificative 
 
Tariful mediu brut / oră de manoperă 
(formularul C7) trebuie să fie cel puţin egal cu 
media brută de manoperă pe ramura de 
construcţii calculată în luna ianuarie 2010 de 
către Institutul Naţional de Statistică - cerinţă 
minimă de calificare. 

 
Tariful mediu brut / oră de manoperă 
(formularul C7) se va calcula raportând salariul 
mediu brut pe ramura de construcţii din luna 
ianuarie 2010 la 170 de ore (nr. mediu de ore 
lunare). - cerinţă minimă de calificare. 
Cota de organizare de şantier va fi de 
max. 1,5%. Nu se acceptă cota de organizare de 
şantier = 0% decât în cazuri excepţionale cu 
prezentarea justificărilor respective. 
- Modelul de contract cu mentiunea ,, de acord 
cu propunerea de contract ‘’ semnat si 
stampilat. 
 

VI.5)Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Formularul de oferta - formular 11  (lei, fara 
TVA) . Se va oferta pretul total obtinut prin 
insumarea tuturor obiectivelor lucrarii. 



 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 
 
 

 
 In cazul in care se va oferta posibilitatea de 
optimizare a spatiilor realocate  in plus fata de 
studiul de fezabiliatate, pretul aferent 
implementarii acestui proiect va fi cuprins si 
evidentiat in pretul total ofertat  
( se va trece suprafata optimizata in mp). 
-Anexa la Formularul de oferta de lucrari 
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari si preturile 
unitare (material, manopera, transport, utilaje) 
si toate cheltuielile legate de executie rezultate 
din incadrarile pe articole de deviz ale 
operatiunilor ce urmeaza a fi executate. 
Lista cu consumurile de resurse materiale, 
manopera, utilaje,transport rezultate din 
incadrarea pe articole de deviz ale operatiunilor 
ce urmeaza a fi executate. 
Preţul cuprins în propunerea financiară trebuie 
să includă toate costurile ofertantului, directe şi 
indirecte, legate de încheierea  şi executarea 
contractului;  

- preţul ofertat va rămâne neschimbat şi nu 
poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii 
contractului; 

În vederea analizei preţului ofertei, în principal 
pentru eliminarea ofertelor subevaluate, 
ofertanţii vor prezenta: 

-pentru principalele materiale:  confirmare PU 
de la producători sau furnizori valabil in perioada 
de elaborare a ofertei 

Ofertantul va evidentia si va sustine clar toate 
cheltuielile pentru : 

taxele de drum, taxele pentru descarcarea si 
nivelarea deseurilor si a pamantului, la gropile 
oficiale, pretul pamantului pentru umpluturi, 
taxele legate de salubrizare e.t.c.      

VI.6) Modul de prezentare a 
ofertei 
sediul autoritãţii contractante, la 
urmãtoarea adresã : Primăria 
Mun. Mangalia, Sos. Constantei 
nr. 13,  Centrul pt. Informarea 
Cetatenilor. 

Telefon: 0241/751060 

Fax: 0241/755606 

 

- Adresa de depunere: 
- sediul autoritãţii contractante, la urmãtoarea 
adresã : Primăria Mun. Mangalia, Sos. 
Constantei nr. 13,  Centrul pt. Informarea 
Cetatenilor. 

Telefon: 0241/751060 

Fax: 0241/755606 

Data limita de depunere a ofertelor: 
16.08.2010 ora 10,00 

- Numar  exemplare: 2, original si copie; 
- Documentele ofertei vor fi numerotate pe 
fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de 



opis; 
- Se vor prezenta plicuri separate pentru 
documentele de calificare, propunerea tehnico-
financiara; acestea se vor introduce intr-un plic 
sigilat si netransparent care va fi insotit, la 
exterior, de scrisoarea de inaintare (formular 
14) si de dovada constituirii garantiei de 
participare.   Pe plicul sigilat se va specifica 
procedura la care depune oferta, precum si 
mentiunea: „A nu se deschide inainte de 
16.08.2010, ora 11.00”. 

VI.7) Confidenţialitate 
 

Ofertanţii pot specifica în cadrul Propunerii 
Tehnice informaţiile pe care acestea le considera 
ca fiind confidenţiale şi care nu pot fi comunicate 
către terţe părţi. În cazul în care ofertantul 
consideră că situaţia descrisă în fraza 
precedentă îi este aplicabilă, acesta trebuie să 
specifice, pe lângă faptul că aceste informaţii 
sunt confidenţiale şi motivul pentru care acesta 
consideră informaţiile drept confidenţiale şi în 
consecinţă de ce nu pot fi făcute cunoscute către 
terţe părţi. 
Toate informaţiile cu privire la examinarea, 
evaluarea şi compararea ofertelor, inclusiv cele 
referitoare la clarificările solicitate de la 
ofertanţi, precum şi recomandările pentru 
atribuirea contractului, nu vor fi făcute publice 
ofertanţilor şi nici altor persoane care nu sunt 
implicate oficial în acest proces până când nu se 
notifica participanţii la procedura cu privire la 
rezultatul aplicării procedurii. 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la 
adresa si pana la data limita pentru depunere, 
stabilite in invitatia de participare. Riscurile 
transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in 
sarcina ofertantilor. 
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii 
contractante decat cea stabilita sau dupa 
expirarea datei limita pentru depunere este 
declarata inacceptabila si se returneaza 
nedeschisa. 
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai 
pana la data si ora de depunere stabilite mai 
sus. 

VI.9) Mijloace de comunicare 
 

Comunicarea cu operatorii economici se face in 
scris, prin posta sau pe fax. Datele de contact 
comunicate de operatorii economici in adresa de 
solicitare a documentatiei de atribuire si/sau in 
Fisa de informatii generale trebuie sa fie reale si 
sa fie mentinute pe toata perioada derularii 
procedurii. In caz contrar, orice situatie 
conflictuala legata de transmiterea / primirea de 
informatii/clarificari cade in culpa operatorului 
economic.  
In cazul in care intreaga documentatie de 



atribuire este accesibila direct si nerestrictionat 
in SEAP, toate informatiile/clarificarile vor fi 
postate in SEAP, la sectiunea "Documentatie si 
clarificari". 

VI.10) Deschiderea ofertelor  Ofertele se deschid in data de 16.08.2010, la 
sediul Primariei Municipiului Mangalia, Sos. 
Constantei nr.13  
Reprezentantii ofertantilor care participa la 
sedinţa de deschidere vor avea imputernicire 
scrisa din partea societatii ofertante. 
În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi 
respinsă nicio ofertă, cu excepţia celor care se 
încadrează într-una din următoarele situaţii: 

I. au fost depuse după data şi ora limită de 
depunere sau la o altă adresă decât cele 
stabilite în invitaţia de 
participare/documentaţia de atribuire; 

II. nu sunt însoţite de garanţia de participare 
astfel cum a fost solicitată în 
documentaţia de atribuire. 

Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un 
proces-verbal, semnat de membrii comisiei de 
evaluare. Procesul-verbal va consemna modul 
de desfăşurare a şedinţei de deschidere, 
aspectele formale constatate referitoare la 
constituirea garantiilor de participare. 
 

VI.11)Modul de evaluare al 
ofertelor 

Comisia de evaluare va analiza şi verifica 
ofertele atât din punct de vedere al elementelor 
tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al 
aspectelor financiare pe care le implică: 
Propunerea tehnică trebuie să corespundă 
cerinţelor minime prevăzute în caietul de 
sarcini; 
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în 
limita fondurilor care pot fi disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică respectiv. 
Comisia de evaluare poate solicita, ori de câte 
ori va fi cazul, clarificări şi/sau completări ale 
documentelor de calificare sau ale celor 
prezentate de ofertanţi în cadrul propunerilor 
tehnice şi/sau financiare, pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate prin 
documentaţia de atribuire, acordând termene de 
timp rezonabile în acest scop. Comisia de 
evaluare va considera că o oferta este 
inacceptabilă sau neconformă în situaţiile 
precizate în OUG nr. 34/2006 şi art. 36 din H.G: 
nr. 925/2006. Comisia de evaluare va considera 
admisibile ofertele care nu se încadrează în 
niciuna din situaţiile prevăzute în aceste acte 
normative. 

 



VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  □ 
 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic         ■ 
 
 
          Factorii de evaluare:                                                            Punctajul maxim 

alocat: 

1. Pretul ofertei …………………………….........….……....……… 50 puncte  

2. Optimizarea spatiilor realocate ………………………… 25puncte 

3. Durata de executie  a contractului …………………………….. 15 puncte 

           4.Termenul  de garantie acordat lucrarilor…………………………10puncte 

       TOTAL ……..……………………………..…..……………… 100 puncte 

 

Modalitatea de acordare a punctajului: 

1) Pentru factorul de evaluare pretul ofertei, punctajul se aloca astfel: 

a) pentru cel mai mic pret ofertat se acorda punctajul maxim; 

b) pentru un alt pret ofertat decat cel prevazut la lit. a), punctajul se 

calculeaza potrivit formulei: 

                    Pn = (pret minim / pret n ofertat) x punctaj maxim. 

Nota 
Se vor respecta prevederile art.36^1 din H.G.925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 
O.U.G.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
2)   Se solicita optimizari pentru  urmatoarele zone de interes: 
a) locul de joaca pentru copii – in limita stabilita si fara a afecta spatiul plantat – 5 
puncte 
b) platforma adiacenta pavilionului – fara a se depasi amprenta platformei betonate 
existente- 5 puncte 
c) zona rotondei – fara a se depasi suprafata afectata rotondei si fara a diminua 
numarul de locuri de pe banci- 5 puncte  
d) terenurile de sport – fara a depasi suprafata terenurilor si fara a modifica pozitia 
gardurilor de imprejmuire- 10 puncte 
Optimizarile constau in: 

− Aducerea de functiuni noi sau arii functionale noi cu caracter permanent, altele 

decat cele deja prevazute in investitie. 

− Solutii de mobilare suplimentara sau alta decat cea propusa dar care sa aduca 

un plus de calitate sau functionalitate 

− Solutii de imbunatatire sau marire a capacitatii de utilizare pentru elementele 

constructive deja propuse in Caietul de Sarcini. 

Interventia nu trebuie sa schimbe caracterul zonei de interventie  Toate solutiile 

propuse trebuie sa se materializeze in lucrari de investitie initiala. 

Optimizarea spatiilor realocate se masoara in mp si va fi trecuta in formularul de 



oferta atat ca pret cat si ca suprafata pe toate componentele solicitate. 

Punctajul maxim se acorda pentru cea mai mare suprata optimizata la fiecare dintre 

punctele a),b),c),d) si proportional pentru suprafetele mai mici. 

3) Pentru factorul de evaluare durata de executare a contractului, punctajul se 

determina prin insumarea punctajelor obtinute pentru termenul de proiectare si 

termenul de executie a lucrarilor,exprimat in numar luni (De = Tp + Te).  

Nota 

Pentru termenul de executie al proiectului se ia in considerare si perioada necesara 

pentru obtinerea certificatelor ,avizelor,si autorizatiei de constructie. 

Pentru termenul de proiectare Tp >3 luni se acorda 0 puncte pentru factorul de 

evaluare De. 

Pentru termen de executie Te> 1 an se acorda 0 puncte pentru factorul de 

evaluare De. 

a) pentru cel mai scazut termen de executie De se acorda punctajul maxim. 

b) pentru un alt pret ofertat decat cel prevazut la lit. a), punctajul se 

calculeaza potrivit formulei: 

                    De= (durata minima / durata n ofertata) x punctaj maxim. 

Nota:  

Termenele ofertate pentru proiectare si executie trebuie sa fie corelate cu normele 

tehnice, legale in vigoare, etc. Ofertele care cuprind termene necorelate cu aceste 

norme vor fi punctate cu 0 puncte la acest factor de evaluare 

4) Pentru factorul de evaluare Termenul de garantie acordat lucrarilor punctajul se 

calculeaza astfel: 

Pentru o durata de garantie <1 an se acorda 0 puncte. 

Pentru o durata de garantie egala cu 1 an se acorda 5 puncte. 

Pentru o durata de garantie egala cu 2 ani se acorda 10 puncte. 

Pentru durate de garantie cuprinse intre 1 si 2 ani se acorda punctaj 

proportional. Ofertele cu durata de garantie mai mare de 2ani vor primi tot 10 

puncte. 

 

Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va intruni punctajul total maxim, in 
urma aplicarii algoritmului de calcul anterior prezentat si intocmirii, in ordine 
descrescatoare, a clasamentului ofertelor admisibile. 
 
 

 
 
 
VIII.  ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

VIII.1 Ajustarea preţului 
contractului   

                  DA □               NU   ■          

VIII.2 Garanţia de bună -   Cuantum: 5% din valoarea contractului fara TVA 



execuţie a contractului: 
 
             DA    ■           NU   □   

- Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancara sau de o societate de asigurari si 
se constituie in anexa la contract . Daca partile 
convin se poate constitui prin retineri succesive din 
plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz 
contractantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă 
agreată de ambele părţi. Suma initiala care se 
depune de catre contractant in acest cont este de 
0,5% din pretul contractului, in termen de 15 zile 
de la semnarea contractului de ambele parti.  
Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia 
de bună execuţie conform prevederilor art. 92 alin. 
(4) din H.G. 925/2006. 
 

 
 
IX. ALTE PRECIZARI 
IX.1 . Vizitarea amplasamentului 

I. Fiecarui ofertant i se recomanda sa viziteze amplasamentul. In acest sens se 
va anunta autoritatea contractanta cu 48 de ore inainte de data vizitei pentru 
a se putea intocmi un program impreuna cu reprezentantul autoritatii 
contractante.  
De asemenea, ofertanţilor li se solicită să transmită, o scrisoare de intenţie în 

vederea depunerii ofertei cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru deschiderea 
ofertelor, pentru ca  autoritatea contractantă să poată organiza în mod optim şedinţa 
de deschidere. 

 

Întocmit, 

Jr. Diaconu Georgeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FORMULAR 1  
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la 
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere că: 

Nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul 
sindic; 

mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
pana la data solicitată; 

 în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs 
grave prejudicii beneficiarilor; 

 nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 

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

 (semnătură autorizată) 



FORMULAR 2 
OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________ 
           (denumirea/numele)- INFORMATII GENERALE 

FISA DE INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 

Fax:  
E-mail: 

5. Certificatul de 
înmatriculare/înregistrare................…………………………………...…. 
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

 
6. Obiectul de activitate, pe 

domenii:..........................................…..……….…………… 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
.........…..................………………  .......(adrese complete, telefon/telex/fax, 
certificate de înmatriculare/înregistrare) 

 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie - (mii lei) 

Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie - (echivalent euro) 

1   
2   
3   
Media anuală:   
 
    Data completării ...................... 
 

Denumire Operator economic, 
_________________ 

(nume si semnatura autorizată) 
 



           

FORMULAR 4 

Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE 
 

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI SIMILARE 
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 

         
 
 

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



 

 

 
 

Nr 
crt 
 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 
Operator economic 
(semnătură autorizată) 

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



 

FORMULAR 8 

DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră.       

 
 

 
 

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

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTĂ 
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 



 
Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţi
e 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată ) 
 



 

          

FORMULAR 5 

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

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

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 
 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Data completării        Operator economic, 
......................          
................................. 

          (semnătură autorizată)



 

 

FORMULAR 6 

Informaţii referitoare la personalul de conducere 
 
 
 
 

INFORMAŢII REFERITOARE  
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
 

 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar 
pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru 
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
cr
t 

FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 
Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitat

e 
(ani) 

Numărul de 
lucrări similare, 

executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
___________
__________ 
___________
__________ 

 
___________
__________ 
___________
__________ 

 
 

___________
___________ 
___________
___________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CONTRACTULUI  

 
1 
 
 

2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 

 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 



 

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



 

FORMULAR 7 
 
PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 
Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe 
propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 

Nr. crt. FUNCŢIA 
NUMELE ŞI PRENUMELE 
Studiile se specialitate 

Vechime
a în 
specia-
litate 
(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate în 
calitate de conducător 

0 1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 

 
ŞEF ŞANTIER 
 
 
 
 
ŞEF PUNCT DE LUCRU 
 
 
 
 
RESPONSABIL TEHNIC 
CU EXECUŢIA 

 
_____________________

____ 
 
 
 
 

_____________________
____ 

 
 
 
 
 

 
____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 
 
 

____ 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 



 

 _____________________
____ 

 

  

Operator economic,  
 ………………… 
 (semnătura autorizată ) 



 

FORMULAR 9 

Model declaraţie subcontractanţi  
 
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 

 
Subsemnatul .................................................... 

ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 

Nr
crt 

Denumire 
/nume 

subcontractant 
 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializar
e  

Partea/părţile din 
contract ce 
urmează a fi 

subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 



 

FORMULAR 11 - FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 
 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, 
să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de 
................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după 
recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda). 
2. 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 anexat, în 
....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, 
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru 
şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului 
economic) 
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 
 



 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită 
sub forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data 
primirii ordinului de începere a lucrărilor 
până la data începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor (numărul de zile 
calendaristice de la data semnării 
contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie 
(% din valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor 
(zile calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de 
plată lunare (garanţii, avansuri ). 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

L.S. 



 

FORMULAR 3 

INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS 
(denumire ofertant) 

INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS 
Denumirea 

obiectivului de 
investiţii 

 
Contract 

încheiat(nr./luna/a
n) 

 

Valoarea 
lucrării 

contractate 
sau în curs 

de 
contractare 

 
Lei 

Coeficient
ul de 

actualizare 
 
 
 

Lei 

Valoarea 
actualizată 
a lucrării 

 
 
 

Lei 

Valoarea 
executată, 
reactualizat
ă (până la 

data) 
 
 

Lei 

Valoarea 
ramasă de 
executat 

 
 
 

Lei 

Valoarea 
preconizată 

a se 
executa în 
urmatoarel
e 12 luni 

 
Lei 

Durata 
de 

execuţi
e 

contrac
-tată 

 
Luni 

Termen 
punere în 
funcţiune, 
conform 

contractul
ui 
 

Luna/an 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

TOTAL         
   Data completării: ......................................    

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

(denumire ofertant) 



 

FORMULAR 13 
OPERATOR ECONOMIC 
  __________________ 
           (denumirea/numele) 

   DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII  

I. Date de identificare a întreprinderii  
Denumirea întreprinderii   
............................................................................................ 
   Adresa sediului social   
............................................................................................ 
   Cod unic de înregistrare   
............................................................................................ 
   Numele şi funcţia   
............................................................................................ 
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)  
II. Tipul întreprinderii  
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt 
preluate doar 
din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar 
declaraţia, 
fără anexa nr. 2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor 
ataşa la 
declaraţie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la 
declaraţie. 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)  

Exerciţiul financiar de referinţă2) 
Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale     
   (mii lei/mii Euro)    

   
 Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul       [ ] Nu 
financiar anterior, datele financiare au             [ ] Da (în acest caz se va 
completa şi se va 
înregistrat modificări care determină încadrarea             ataşa o declaraţie referitoare 
la exerciţiul 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                    financiar anterior) 
micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt 
conforme cu 
realitatea. 



 

  Data întocmirii .................................... 
   Semnătura ..........................................____  
   1)Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.  
   2)Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă 
şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile 
financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou 
înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală 
netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
 
FORMULAR 14 
 
Model scrisoare de înaintare 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 

Înregistrat la sediul autorităţii 
contractante     
nr._________data___________ora_____ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din 

______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire 

procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de 

achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de 

dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
                      

...................................           
(semnătura autorizată ) 

FORMULAR 15 
Banca......................................    
(denumirea/numele)        



 

 
Către, 

_______________________________________________ 
(denumirea ofertantului) 

În atenţia 
PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA 

Referitor: confirmare disponibilităţi şi surse finanţare activitatea curentă în vederea 
participării la procedura “cerere de oferta ”, organizată de PRIMARIA MUNICIPIULUI 
MANGALIA pentru atribuirea contractului de lucrari REABILITARE,CONSTRUCTIE PARC 
DE AGREMENT  IN MUNICIPIUL MANGALIA. 
 

Confirmăm prin prezenta că S.C. ……………………………… (denumirea ofertantului), 
cu sediul în jud. ………….. oraşul ………..……., str. …………………………, are deschise 
conturile de disponibilităţi pentru activitatea curentă la unitatea noastră, cod IBAN 
……………………, pentru valută euro şi …………..……... pentru lei. 

 
Menţionăm ca societatea dispune de o linie de credit pentru activitatea curentă 

plafon …………………….. lei care la data prezentei este utilizată în proporţie de 
.................. 

 
Disponibilul total în conturi se prezintă astfel: ………………………………. 
 
S.C. ……………………….. (denumirea ofertantului) poate beneficia, în urma 

analizării situaţiei economico – financiare, de credite în sumă de …..……. lei pentru 
finanţarea proiectului REABILITARE,CONSTRUCTIE PARC DE AGREMENT  
MUNICIPIUL MANGALIA , pentru o perioadă de maxim 2 luni, oricând în perioada 
derulării contractului, în situaţia în care sus-numita va fi desemnată câştigătoare. 
 

 
Parafată de Banca ………………………. în ziua ………. luna …….. anul  
 
(semnătură autorizată) 



 

FORMULAR 10 

Model ACORD DE ASOCIERE 
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică 

 
 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate 
de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate 
de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de 
................................... ................................(denumire autoritate contractantă) 
pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

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

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune 
desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui 
asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 



 

 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului contract este egală cu perioada 
derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de 
îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 
procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi 
pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 
procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la 

art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la 
art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în 

funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  



 

FORMULAR 16 

DACA ESTE CAZUL  - Angajament Terţ susţinător financiar 
 
 

Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)           ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului 
susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător 
financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor 
obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de 
achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să 
punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) suma de .................................................................. (valoarea 
totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, 
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător 
financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă 
pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de 
operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit 
susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de 
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire 
ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, 
parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), 
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii 
contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 
prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară 



 

acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 

FORMULAR 17 
DACA ESTE CAZUL - ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea)                                              ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 
 
Către, .............................................. 

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

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului 
susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa 
terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, 
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat 
între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru 
achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să 
punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, 
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea 
contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... 
(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului 
de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi 
profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice 
excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de 
................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi 
profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate 
autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 
prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 



 

profesională acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

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

(semnătură autorizată) 



 

FORMULAR 18 

DACA ESTE CAZUL - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 

Declaraţie 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea 
terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind 
logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a 
fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în 
funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică având ca obiect..........................................................( obiectul 
contractului).  

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care 

urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea 
noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici). 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 



 

FORMULAR 19 

DACA ESTE CAZUL – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 

Declaraţie 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului 

susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind 
efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care 
urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie 
publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale 

personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa 
anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul 
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic 
şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea 
noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 

Data completării,         Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Contract de achiziţie publică  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
încheiat prezentul contract de lucrări,  

între 
PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA, cu sediul in Str. , nr. jud. CONSTANTA, 
telefon:    fax:  CUI , cont  reprezentata prin, functia  PRIMAR  în calitate de 
achizitor, pe de o parte 

şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumirea  operatorului 
economic  cu sediul în  .................................................................. telefon/fax 
.............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului 
.................................................. cod fiscal ................................... având cont 
deschis la cont (trezorerie, bancă) 
.........................................................reprezentat prin domnul/doamna 
............................................................................................... (numele şi 
prenumele  conducătorului), având funcţia de ..............................................., în 
calitate de executant, pe de altă parte. 
 
Articolul 2. Definiţii  
  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract; 



 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. 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; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către 
executant privind execuţia lucrărilor. 
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.  
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând 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 acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.   
j. Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul 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 proiectare şi 
execuţie lucrări de către cealaltă parte.  
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii 
ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de 
neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 
l. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract; 
m. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu 
funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia. 
n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua 
următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de 
început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte 
într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. 
o. garanţia de participare: suma de bani care se constituie 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. 
p. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant 
în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.  
q. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale  
r. garanţia tehnică :  
s. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între 
momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării 
privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul 
de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări 
şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.  
 
Articolul 3. Interpretare 
 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi 
interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 



 

 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit. 
 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 

 
CLAUZE GENERALE 

 
Articolul 4.  Obiectul contractului 
4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să 
remedieze orice defecte ale lucrărilor ......................................... 
................................................ (denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul 
contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.  

Sau, după caz : 
4.3.- Achizitorul se obligă să plătească executantului, pentru proiectarea, execuţia, 
finalizarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise 
în prezentul contract, suma de ………………………………… (in litere ………………………..………..), 
fără TVA, reprezentand  valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va 
adăuga taxa pe valoare adăugată stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la 
momentul încheierii contractului, în suma de: ……………….. (în litere: 
…………………………….). 
4.4.- Plata taxei pe valoare adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
 
Articolul 5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, conform graficului de plăţi, este de ..................................... lei fără TVA la 
care se adaugă T.V.A. ................... lei. 

 
Pretul convenit pe faze  

- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare 
plătibil executantului de către achizitor, este de ________________ lei,  la care se 
adaugă TVA........... lei  
 
 -Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil 
executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi este de 
______________lei, la care se adaugă TVA___________ lei  
 
Articolul 6. Durata contractului 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate 
şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.  
     
Articolul 7. Executarea contractului  
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. 

(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)  
7.2.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa 
nr....parte integrantă din prezentul contract, care detaliaza :  

-etapa 1 – elaborarea documentaţiei de intervenţie, până la 
data..................................... 

-etapa 2 - documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la 
data........... 



 

- etapa 3 - execuţia lucărilor conform proiect, până la 
data............................... 
 
Articolul 8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract : 
a) propunerea tehnica 
b) propunerea financiară 
c) garanţia de bună execuţie 
d) lista cu subcontractanţii; 
e)  graficul de îndeplinire a contractului; 
f) documentatia de atribuire 
Alte documente ce fac parte din contract 
- lista subcontractanţilor, 
- contractele de asociere; 
- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie; 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ 
 
8.2. 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. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
 
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte 
de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi 
sub autoritatea acesteia.  
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile 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 
înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de 
la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii 
executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
Comisia Monumentelor Istorice. 
 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 
1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de 
încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei 
sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în 
legătură cu 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. 



 

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere 
obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând 
totodată şi drepturile omului. 
3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, 
agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, 
sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de 
a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt 
privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a 
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu 
orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului 
contract conform prevederilor art...., fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de executant. 

4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori 
beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său 
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor 
accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de 
retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, 
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat 
utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în 
scris a Achizitorului. 
6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 
executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după 
încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris 
prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de 
acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată 
oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau 
despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. 
Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.... din prezentul 
contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt 
menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 
încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar 
identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor 
este o societate interpusă.  
8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire 
la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice 
documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru 
strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor 
cheltuieli comerciale neuzuale. 

10.2. 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 
....zile de la apariţia acestuia.  
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 
corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul 
se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi 



 

salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 
interese. Executantul va înlocui, în...zile şi fără vreo compensaţie din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită 
independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv 
conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine 
independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea 
decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile 
prevăzute la art...  
 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. 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.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi 
inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, 
inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de 
odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile 
nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu 
următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 
b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a 

proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat 
persoana autorizată de achizitor.  
5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat 
pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel 
încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura 
continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi 
facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura 
facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a 
contractului. 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau 
permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi un responsabil 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. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 



 

produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice 
utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care 
desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice 
modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase 
în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, 
securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei 
autorizate de achizitor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
 
10.6 Personalul şi echipamentul 
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa 
corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. 
2. Persoana autorizata de achizitor 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. 
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare 
categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier  
 
10.7. Obligaţiile executantului privind proiectarea 
 
10.7.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac 
obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, 
care corespund cerinţelor  menţionate în prezenta documentatie de atribuire. 
10.7.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au 
experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.  
10.7.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea 
proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana 
autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării 
contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a 
contractului.  
10.7.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, 
executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor 
proiectelor necesare . 
10.7.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu 
cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit 
documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract. 
10.7.6 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu 
condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată 
si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al 
lucrărilor.  
10.7.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 



 

proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată 
care acţionează în calitate de verificator de proiecte.  
10.7.8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele 
prevăzute la art. 10.1.6 este de 7 de zile de la primirea acestora. 
10.7.9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau 
permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract. 
10.7.10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu 
standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor 
de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător . 
10.7.11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale 
standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  
executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri 
pentru aplicare/actualizare. 
10.7.12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.1.10. achizitorul 
decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru 
aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante 
cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia. 
10.7.13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele 
semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de 
verificator al proiectului. 
 
 
10.8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
 
10.8.1. 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. 
10.8.2. 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 definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în 
masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.   
10.8.3. 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. 
 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în 
ordinea tehnologică de execuţie.   
10.8.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului 
contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări 
emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele 
precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, 
în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte 
documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor. 
10.8.7. (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. 
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură 
tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, 
partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la 
acea eroare sau deficienţă. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de 
sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi 
orice alte aprobări . 
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a 
plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, 
licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru 
proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva 
consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.8.11. (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. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este 
sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de 
către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării 
lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

 c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor 
prevederilor legale privind protecţia mediului  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. 

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile 
rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de 
prevederile legale în vigoare. 
 
10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în 
execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor 
fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor. 
10.8.14 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.  
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a 
calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, 
sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa..... 
Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze 
orice aspect al sistemului calităţii. 



 

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi 
transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea 
fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de 
natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este 
necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al 
Antreprenorului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera 
executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale 
potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele 
pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi 
necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul 
va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din 
afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac 
obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările 
de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a 
drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi 
indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea 
autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru 
utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru 
revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 
10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, 
executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor 
prezentului contract, 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. 
 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau 
podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, 
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în 
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât 
să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a 
transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în 
care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă 
căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile 
respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau 
drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are 
obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul 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.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 
materiale; 
c) 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. 
10.8.20.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani1 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. 
10.8.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.8.22. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a 
muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, 
sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după 
caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
 (2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în 
vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea 
întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa 
şi transportul acestuia. 
10.8.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.   
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în 
vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe 
persoane: 
-aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale 
faţă de achizitor 
pentru executarea contractului; 
-aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea 
autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi 
-executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului 
 
Articolul  11. Obligaţiile achizitorului 

                                                 
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  



 

11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.  
11.2.   (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de 
şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

 (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al 
altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 
11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
11.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult … zile de la notificarea executantului. 
11.5 Alte obligatii 
1. Achizitorul va numi şi autoriza un reprezentant (inginer cu experienţă şi 

calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini 
responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor, nu va avea 
autoritatea de a modifica prezentul contract. 

2. În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate 
specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va 
considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.  

3. Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului de fiecare dată 
când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată 
de contract. 

4. Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte 
semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în 
prezentul contract. 

5. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, 
instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare 
întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o 
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 

6. În cazul în care achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, 
acesta are obligaţia de a transmite executantului, cu cel puţin ..... de zile înainte 
de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi 
experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.  

 
 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.1% din preţul 
contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 0.1% de zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu 0.1.% din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . 
12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract. 
12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a 
penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în 
condiţiile dreptului comun.  



 

12.5. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă 
dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă 
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact 
comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.  
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea 
falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În 
acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de ……. , pentru perioada de ……, sub forma ............................(instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, plăţi succesive intr-un cont la dispoziţia achizitorului, virament bancar) până 
la intrarea în efectivitate a contractului (în termen de ....zile de la semnarea 
prezentului contract) . Executantul(proiectantul) se obligă să constituie garanţia de 
bună execuţie a contractului în cuantum de …………. , pentru perioada de … luni şi, 
oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.  
13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 15 zile de la data intrării 
în vigoare a actului adiţional. 

(2) Garanţie de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data 
expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pînă la 
semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor. 
 
13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul 
de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie. 
 
13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
 
13.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum 
urmează: 
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 
dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
13.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
14. Proiectarea.  
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea 
documenaţiei tehnico-economice aferente( proiect pentru autorizaţia de construcţie + 
proiect tehnic, detalii de execuţie) / documentaţia de intervenţie/  pentru 
obiectivul......................................................(denumire, adresă, alte elemente de 
identificare).....................................în termen de ....zile de la constituirea garanţiei 
de bună execuţie. 



 

 
14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         

contractului. 
 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a 
contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  
a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către executant, 

îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional.  
 
14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul 
prevăzut la art.7, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea 
datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 
 
14.5 - 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. 
 
15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
 
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar 
putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost 
puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente. 
 
15.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice. 
15.1.3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de 
dragare, îndiguire, executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau 
a persoanei autorizate a acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori 
de câte ori este nevoie. 
15.1.4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţie. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 
 
15.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar 
putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă 
de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare 
definitivă sau provizorie.  

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al 
achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale 
luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum 
ar fi protecţia mediului, le impun. 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  
 



 

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe 
şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor 
competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în 
exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea 
şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să 
nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare 
trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de 
acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de 
pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu 
apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina 

executantului. 
15.3.7. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai 

sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala 
executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind 
neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare 
prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă 

executantul de responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate 

de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a 
activităţii acestuia. 

15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea 
disfuncţionalităţilor constatate.  
 
15.4. Măsuri împotriva muncii la negru 
 
15.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie să impună personalului 
să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând 
informaţii cu privire la persoană şi angajator. 
15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o 
înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
15.4.3.Înregistrarea prevăzută la 15.4.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia 
persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
15.4.4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt 
aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie 
a lucrărilor. 
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
 
15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de 
către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se 
realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă 
având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 
semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este 
responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la 
extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor 
deviate. 
 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 



 

 
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a 
restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de 
apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură 
care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai 

sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala 
executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind 
neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare 
prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de 
responsabilităţi executantul.  
 
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor 

protejate 
 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare 
de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala 
sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot 
cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Demolarea construcţiilor 
15.7.1Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a 

notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu... zile înainte, iar 
netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului, se consideră acord cu 
privire la demolarea construcţiilor. 

15.7.2În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile 
dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea 
materialelor provenite din demolare sau demontare. 

 
15.8. Utilizarea explozibililor 
15.8.1 Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre 

pentru ca utilizarea explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru 
personal său sau pentru alţii şi a nu cauza pagube proprietăţii sau 
vecinătăţilor. 

15.8.2 În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după, explozie, executantul 
trebuie să examineze fragmentele excavate şi straturile superioare ale 
“craterului” pentru ca părţi de rocă sau alte elemente să nu cadă sau să 
alunece direct sau indirect în crater. 
Executantul trebuie deasemena să se asigure că niciun material 
susceptibil de explozie nu rămâne pe şantier sau în cazul în care rămâne, 
să asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare. 

 
15.9. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al 
prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al 
deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei 
lucrărilor. 
b.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor 
produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 
c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la 
colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate 
ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform 
reglementărilor legale. 



 

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în 
vigoare. 

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate 
informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, 
conform prevederilor legale. 

f. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor 
neimplicate în lucrări . 

g. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus 
la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.  

 
16.. Începerea şi execuţia lucrărilor  
16.1. (1)  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării 
amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire. 
             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de max.…. zile de la data 
constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului. 
             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin …. zile înainte de 
expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), achizitorul, prin reprezentantul 
sau imputernicit, va emite ordin scris de începere a lucrării prin care va solicita 
prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului 
verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării. 
            (4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul 
verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea 
termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi 
pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de ….% din valoarea contractului fără 
TVA. 
            (5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, 
în termenul prevăzut la art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei 
achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării), sau unui caz de 
forţă majoră. 
           (6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi 
începerea executării lucrării contractate în termen de …zile de la data expirarii 
termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa 
reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar, plata de daune-interese pentru 
diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul 
prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în 
întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. 
           (7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în 
cazul în care depăşirea termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv 
netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.  
           (8) Înainte de începerea execuţiei lucrării  se vor încheia convenţii privind 
respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea 
execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa convenţiilor. 
16.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
16.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului 
general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute 
în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.  

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de max..10 zile 
de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – 
primire, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În 
cazul în care, pe parcursul  desfăşurarea lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul 
general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al 
executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. 
Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin 
contract. 



 

Acest grafic  va include: 
 (a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, 
construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor; 
 (b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri 
menţionate în cerinţele achizitorului; 
 (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în 
contract, şi  
 (d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să 
le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi    
 (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind 
necesarul de personal pe categoriii numărul  utilajelor executantuluii, 
necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,  

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data 
de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi 
durata de executie, 
(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor, 
(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
(h) drumul sau drumurile critice, 
(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva 
pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de 
acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.  
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja 
menţionate: 
(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are 
asupra lucrărilor restante şi 
(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a 
duratei acordate de către persoana autorizată de achizitor. 

16.4. Dacă în termen de 5 de zile după primirea programului, persoana autorizată de 
achizitor nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul 
nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu 
acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor 
prezentului contract.  
 
16.5. Dacă persoana autorizată de achizitor  transmite o înştiinţare executantului în 
care se menţionează că programul nu corespunde prevederilor prezentului contract 
sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un 
program actualizat  în termen de max.5 zile. 
 
16.6. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită nici un program de 
execuţie în termenul stabilit la art16.5 se va aplica o sancţiune de.................... 
începând cu data la care programul de executie ar fi trebuit remis şi până la data la 
care programul de executie satisfăcător este remis. 
16.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale 
ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei 
activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul 
achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului 
executantului. 



 

16.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări 
pentru fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele 
constatate în activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate 
în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in 
caz contrar, executantul va menţiona în scris  motivele pentru care remedierea 
deficienţelor nu poate fi realizată.  
16.9. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu 
atinge un nivel minim de ....%  din valoarea/cantitatea programată,  persoana 
autorizată de achizitor  poate solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o 
justificare pentru deficit. Dacă, executantul nu poate justifica cauza deficitului 
respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu ................... 
16.10. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. ....................achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în 
normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, 
prezentul contract va fi reziliat. 
16.11. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să obţină autorizaţia de construire, 
la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul de execuţie, achizitorul 
este îndreptăţit să aplice o sancţiune de.....................................calculată de la data 
la care autorizaţia de construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data 
efectivă când este obţinută şi transmisă. 
16.12 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor 
şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. 
Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul 
tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.  
16.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile 
evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ 
lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. 
Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a 
acestora. 
16.14 - (1) Materialele puse in opera  trebuie să fie de calitatea prevăzută în 
documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia 
lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale 
(calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele de sarcini , Planul de  
Control al Calităţii, Verificari si Incercari ) 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  
probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei. 

(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. 
16.15. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma 
specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute 
de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în 
scopul identificării pe toată perioada execuţiei. 



 

16.16. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi 
punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare 
a asamblării lor. 
16.17. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate 
sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp 
redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu 
specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din 
documentele contractului. 
 16.18  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la 
dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este 
cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi 
au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind 
dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către 
executant. 
17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
17.1 - În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 
survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul 
de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi 
a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

                   - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.    

17.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului. 
           (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare 
perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun 
acord pentru reintrarera în ritmul normal. 
17.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. ...., acesta are dreptul 
de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte 
în termen de ..... de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. .....; în acest caz 
va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
17.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  
suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, 
executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
 
17.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare 
ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul 
va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz : 
 
(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi 

întârziată, şi 
(b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului. 
17.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la 
plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art....dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de 
executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor 
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 



 

18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei 
de avizare....) 
18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în 
copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, 
în ...exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în 
plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 
18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi 
desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru 
fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării. 
18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, 
achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor 
(misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 
.....zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă 
acceptarea documentaţiei în forma predată. 
 
19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi 
finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor 
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 
convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
19.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de 
a respinge recepţia. 
19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.  
 
 
 
20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
20.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 
până la recepţia finală. 
 
20.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date 
de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a 
viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), 
pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului;  
 b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de 
proiectarea unei părţi a lucrărilor;  
 c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
 



 

20.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.20.2 alin.(2), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le 
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la 
executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
20.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de ... luni de la data semnării 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrăilor precum şi după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie 
( Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)  
21. Modalităţi de plată 
22.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 45 zile 
de la emiterea facturii de către acesta din urmă.  
22.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de max.28 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau 
de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează 
restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de max….zile. 
22.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului 
(antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contract, în max30  zile. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări 
provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 
situaţiile 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 prezentul contract sau ca urmare a unor 
prevederi legale. 

 (2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu 
influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se 
consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
 
22.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei 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 platită imediat. 
 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie 
finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 
executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea 
certificatului de recepţie finală. 
 
22.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor 
guvernamentale competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un 
executant străin va desemna un reprezentant fiscal în România, care va îndeplini 
obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată.  
Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda Lei (RON).  
23. Ajustarea  preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
 
24. Asigurări 
24.1. Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă 
profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  
Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de 



 

răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza 
proiectului. 
24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice 
dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul 
„Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va 
cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat 
asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să 
prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata 
primelor curente (actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din 
utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe 
şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al 
executantului. 
24.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
 
25. Amendamente  
25.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
25.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  
 
26. Subcontractanţi 
26.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
26.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se 
constituie în anexă la contract. 
26.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în 
care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
26.4.. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea 
prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 
26.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea 
subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după 
notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.  



 

26.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a 
achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către 
terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.  
26.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în 
termen de .... de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii 
aprobării.  
26.5 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în 
care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, 
anexă la prezentul contract. 
26.6 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale 
experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. 
Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu 
va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.  
26.7 - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 

subcontractant şi achizitor. 
 
Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuală 
 
27.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte 
drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de 
proiectare. 
27.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă 
permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a 
copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi 
folosirea modificărilor acestora. 
  (2) Această licenţă: 
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din 
cele două) a părţilor relevante ale lucrării; 
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante 
de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în 
scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării 
lucrărilor, şi  
a) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de 
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de 
pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele 
furnizate şi înlocuite de către executant. 
27.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de 
executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau 
transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi 
utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract. 
 
28. Cesiunea 
28.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin prezentul contract. 
28.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
28.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
în condiţiile articolului 23.2. 
 

Articolul 29. Încetarea şi rezilierea contractului 
 



 

29.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data 
emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia 
contractului în cauză. 
29.2. - Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va 

produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului 
dobândite în baza prezentului contract. 

29.3. - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.20.1 şi 20.2, Achizitorul 
poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz 
de ...zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, 
dar nelimitându-se la acestea: 

a)  executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către 

achizitor sau de către reprezentantul său autorizat; 
d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris 

al achizitorului; 
e) executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare 

judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 
privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie 
asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau 
reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 
profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice 
mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica; 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru 
judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau 
orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în 
care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul 
contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului 
; 

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 
furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 
angajamentele. 

29.4. - Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la 
executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza 
acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea 
contractului. 

29.5. – În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se 
vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 
contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina 
căruia s-a reziliat contractul.  

29.6. – În cazul prevăzut la art.29.5., achizitorul va convoca în max....zile de la data 
rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi 
calitativă a lucrărilor executate. 



 

29.7. - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea 
prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi 
îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 
b) rezilierea Contractului  

29.8. Despăgubirile pot fi: 
a) Despăgubiri Generale; sau 
b) Penalităţi contractuale. 
29.9. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine 

aceste despăgubiri din orice sume datorate executantuluii sau poate executa 
garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art..... 

29.10.– După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. 

29.11.- Suspendarea Contractului  
1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, 

nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile 

executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea 
plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu 
gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

29.12. - Încetarea Contractului din iniţiativa executantului 
1. În urma unui preaviz de ... zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia 

prezentul contract dacă Achizitorul: 
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei 

certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la 
art....din prezentul contract. 

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost  
notificată în mod repetat;  

c) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult 
de ... de zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa 
executantului; 

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului 
dobândit în temeiul prezentului Contract. 

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul 
pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un 
cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza 
Contractului a valorii precizate la articolul...  

 
 
30. Forţa majoră 
30.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
30.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
30.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia. 
30.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
30.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai 
mare de … luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 



 

30.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către 
oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de 
împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către 
părţi. 

30.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire 
a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În 
mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru 
neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este 
rezultatul forţei majore. 
30.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care 
pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la 
natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa 
unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea 
obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod 
rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu 
va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale 
achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
30.9.- Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 
instrucţiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. 
totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către achizitor.  
 
31. Soluţionarea litigiilor 
31.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
31.2 - Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi 
poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din 
România. 
32. Limba care guvernează contractul 
- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
33. Comunicări 
33.1 - (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. 
33.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
34. Legea aplicabilă contractului 
34.1-  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
34.2. - Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în 
vigoare din România i. Executantul  va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii 
şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către 
acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 
subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 
 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în ……… 
exemplare, câte un exemplar pentru………  

     
(se precizează data semnării de către părţi) 



 

 
          Achizitor               Executant, 
 Municipiul MANGALIA                                                      S.C. 
.............................. 
                                                                                             
        Nume, prenume 
           PRIMAR                                                             (semnătură autorizată)        
                                                      

 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa 1 
 

CONVENTIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, 
P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI 

1. Partile contractante 
1.1. Prezenta conventie se incheie intre : 
..................................................................................... cu sediul în 
......................................... sector ..... str. 
..................................................................nr........, in calitate de BENEFICIAR, 
reprezentata de 
.................................................................. avand 
functia....................................................... 
si 
…………………………………………..cu sediul în Bucuresti, str. ……………………….. nr………., 
sector …., in calitate de CONTRACTANT, reprezentata de ………………………............... 
avand 
functia de Director , pentru stabilirea obligatiilor si responsabilitatile partilor din punct 
de vedere al securitatii si sanatatii in munca, p.s.i. si protectia mediului la executarea 
lucrarilor prevazute in contractul economic incheiat in vederea realizarii masurilor 
tehnico – organizatorice necesare prevenirii unor accidente umane sau  
tehnice, incendiilor, exploziilor si poluarii mediului. 
1.2. Prezenta conventie s-a intocmit in baza prevederilor: 
_ Sectiunii a 3-a, art. 136 alin.(1), (2) privind inregistrarea si evidenta accidentelor de 
munca 
din Normele Metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii nr. 319/2006; 
_ Hotararii de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru 
santierele temporare sau mobile; 
_ Art.24 din Legea apararii impotriva incendiilor nr. 307/2006 privind obligatiile ce 
revin 
executantilor lucrarilor de constructii montaj de echipamente si instalatii; 
_ Art.5. Privind obligativitatea persoanei juridice de a asigura strangerea, sortarea si 
depozitarea temporara a deseurilor industriale, cu respectarea normelor de protectie a 
sanatatii populatiei si a mediului inconjurator, precum si reintroducerea lor in circuitul 



 

productiv - Ordonanta de urgenta nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea 
deseurilor 
industriale reciclabile 
1.3. Prevederile din prezenta conventie sunt valabile numai pe perioada executarii 
lucrarilor care fac 
obiectul contractului incheiat. 
1.4. Prevederile nu sunt limitative, putant fi imbunatatite in functie de conditiile reale 
si concrete ale 
obiectului contractului. 
2. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE BENEFICIARULUI 
2.1. Prevederi generale 
2.1.1. Inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia sa intocmesca 
documentele in vederea admiterii la lucru (autorizatia de lucru si/sau proces verbal de 
predare la montaj). 
2.1.2. Sa indice locurile periculoase ale instalatiilor, cu interzicerea accesului sau 
efectuarea de manevre de catre personalul contractantului in instalatiile aflate in 
exploatare. 
2.1.3. Sa controleze realizarea marcarii cu indicatoare de semnalizare : avertizare, 
interzicere si 
siguranta a zonelor de lucru. 
2.1.4. Receptia definitiva a lucrarilor de constructii se va incheia atunci cand 
determinarile privind 
microclimatul, zgomotul si vibratiile, iluminatul, efectuate in timpul probelor 
tehnologice, 
corespund documentatiei tehnice. 
2.2. Prevederi specifice 
2.2.1. Sa stabileasca conditiile de lucru in incinta sa; 
2.2.2. Sa stabileasca cum si de catre cine se va face alimentarea cu energie electrica 
din tablourile 
generale ale punctului de lucru beneficiarul in situatia in care lucrarile se desfasoara in 
apropierea acestora); 
2.2.3. Sa dea avizul de inceperea lucrarilor; 
2.2.4. Sa efectueze un instructaj de securitate a muncii privind factorii de risc specifici 
activitatii proprii prevederile regulamentului de organizare si functionare la lucrarile 
comune cu contractantul : 
.......................................................; 
2.2.5. Sa stabileasca caile de acces si circulatie ; 
2.2.6. Sa stabileasca locul pentru depozitare tuburi oxigen si acetilena sau 
generatoare de acetilena; 
2.2.7. Sa stabileasca locul pentru colectarea deseurilor industriale reciclabile si cine 
executa transportul. 
2.2.8. Activitatile de la pct. 2.2.1 – 2.2.7. sunt urmarite si realizate de catre 
coordonatorul de securitate si sanatate al beneficiarului. 
3. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI 
3.1. Prevederi generale 
3.1.1 Inainte de incepere a lucrarilor, contractantul, functie de caracteristicile lucrarii 
(etapele lucrarii 
cuprinse in proiect, amplasament - mediul de lucru, echipamentele tehnice folosite – 
scule, 



 

utilaje, aparatura, dispozitive, tehnologia de lucru folosita) va stabili un plan propriu 
de securitate 
si sanatate esalonat pe durata desfasurarii lucrarilor. 
3.1.2. Planul propriu de securitate si sanatate se va stabili in cel mult 30 zile de la 
contractarea lucrarii, va fi pus la dispozitia managerului de proiect sau coordonatorului 
in materie de securitate al 
beneficiarului, lucrarii dupa caz si va cuprinde masurile de securitate si sanatate ale 
contractantului si ale subcontractantilor; 
3.1.3. Pentru prevenirea, apararea si stingerea incendiilor, contractantul va intocmi 
fisa de prevenire 
si stingere a incendiilor pe loc de munca si planul de interventie in caz de incendiu; 
3.1.4. Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu asupra cunostintelor de 
securitate si sanatate, sa aiba instructiunilor proprii: 
- de securitate si sanatate pentru fiecare post de lucru/loc de munca. 
- de prevenire si aparare impotriva incendiilor ; 
- fise de securitate pentru substantele periculoase. 
3.1.5. Pe durata executarii lucrarilor, contractantul va asigura curatenia si deblocarea 
cailor de acces si circulatie si a locurilor de munca prin inlaturarea, colectarea si 
transportul 
deseurilor rezultate din activitatea proprie. 
3.1.6. Sa asigure delimitarea materiala (ingradirea) a zonei de lucru, marcarea, 
semnalizarea si 
avertizarea acestora cu indicatoare de securitate adecvate, sau semnalizare vizuala 
(pe timp de 
noapte) ori de cate ori situatia, impune. 
3.1.7. Personalului contractantului i se interzice sa efectueze interventii sau manevre 
in instalatiile 
Beneficiarul si sa nu recurga la improvizatii in instalatii. 
3.1.8. Personalul contractantului va respecta cu strictete traseele cailor de acces 
stabilite, precum si 
indicatiile date la instructaj, privind locurile de munca periculoase, interzicandu-se 
accesul in 
instalatiile aflate in exploatare fara autorizatie de lucru. 
3.1.9. Conducerea personalului contractantului va lua permanent masuri pentru 
respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii, aparare si prevenire a 
incendiilor, pevenirea poluarii mediului, a ordinei si disciplinei, sesizeaza deficiente ce 
nu concorda atat cu prezenta conventie cat si cu legislatia in vigoare; 
3.1.10. Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale 
contractantului in alte zone 
sau pe cai de acces si de circulatie care nu au fost nominalizate de coordonatorul in 
materie de 
securitate si sanatate al santierului. 
3.2. Prevederi specifice 
3.2.1. Pentru fiecare situatie in parte, se va incheia un protocol care va cuprinde 
masuri 
Organizatorice , tehnice, igienico-sanitare, de aparare si prevenire a incendiilor, 
precum si de 
prevenirea poluarii mediului, consemnandu-se clar raspunderea partilor privind: 
a Alimentarea cu energie electrica; 
a Cai de acces; 



 

a Modul de realizare a delimitarii si ingradirii zonei de lucru; 
a Modul de semnalizare : acustica si vizuala a zonei de lucru; 
a Paza contra incendiilor (plan de interventie, organizarea prevenirii si stingerii 
incendiilor la 
locul de munca); 
a Trafic rutier; 
a Expunere la riscuri particulare (agenti patologici microbieni, zgomot, vibratii, 
radiatii, gaze, 
praf), echipament sanitar aferent, prim - ajutor; 
a Organizarea manipularii, transportului si depozitarii tuburilor de oxigen si acetilena; 
a Emiterea autorizatiei de lucru cu foc; 
a Modul si locul privind colectarea, depozitarea si transportul deseurilor industriale 
reciclabile; 
4. DISPOZITII FINALE 
4.1. In legatura cu accidentele de munca ce ar putea avea loc se stabilesc 
urmatoarele clauze : 
a) Accidentele de munca ce se pot produce asupra personalului beneficiarului din 
cauza neluarii 
masurilor tehnico – organizatorice si igienico - sanitare, respectiv normelor tehnice de 
prevenire a incendiilor si poluarii, de catre personalul ce apartine contractantului se 
inregistreaza si se raporteaza ca accident de munca de catre contractant ; 
b) Accidentele de munca produse personalului contractantului din cauza nerealizarii 
masurilor 
din autorizatia de lucru ce cade in sarcina beneficiarului se inregistreaza de catre 
beneficiar ; 
c) Accidentele produse din vina personalului contractantului asupra personalului 
propriu, asupra 
personalului beneficiarului, se raporteaza si inregistreaza de catre Societatea 
contractanta; 
d) Accidentele produse din vina beneficiarului asupra personalului propriu, asupra 
personalului 
contractantului, se raporteaza si se inregistreaza de catre beneficiar. 
4.2. In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, 
explozii etc) nedorite, partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin 
lege (Inspectoratul Teritorial de Munca, Brigada de Pompieri, Procuratura) si sa ia 
masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat in urma 
evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte 
evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor. 
4.3. In cazul producerii unui eveniment in care au fost implicate atat persoane 
angajate de beneficiar cat si persoane angajate de contractant, cercetarea se va 
efectua de catre o comisie mixta formata din reprezentantii ambelor parti. 
4.4. Situatiile neprevazute sau starile ce reprezinta pericol in desfasurarea lucrarii in 
locurile de munca in exclusivitate ale contractantului vor fi aduse la cunostinta 
.................................................................., 
ce va dispune rezolvarea acestora (exemplu: infiltrari de gaze, spargeri de conducte 
etc.). 
CONTRACTANT, BENEFICIAR 
S.C. …………………………… 
DIRECTOR, 
 



 

Anexa2 
 

PROTOCOL PRIVIND ASIGURAREA MASURILOR DE SECURITATE, 
SANATATE, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE A MEDIULUI 

- cadrul general - 
I. LOCUL UNDE SE EXECUTA LUCRAREA : 
………………………………………………………………………….. 
II. COORDONATOR DE LUCRARE : 
……………………………………………………………………………. 
(numele prenumnele si functia) 
III. ACTIVITATE IN/CU INSTALATIILE ELECTRICE : 
a Alimentarea cu energie electrica: 
a Se executa de electricianul autorizat : …………………………………………………. 
(numele si prenumnele) 
a Din tabloul general: …………………………………………………………………. 
(al locatiei unde se executa lucrarea) 
a Din tabloul de santier …………………………………………………………………… 
( rezultat prin organizarea santierului de catre executant) 
a Delimitarea zonei de lucru, avertizarea si restrictionarea accesului lucrului în 
instalatiile 
electrice în situatia în care lucrarea se executa în incinta unde îsi desfasoara 
activitatea si 
lucratorii beneficiarului– se stabilesc obligatiile si responsabilitatile partilor aaaaaaa 
IV.CIRCULATIE 
A. ÎN SANTIER : 
a Cai de acces (pentru lucratori ) : 
(al locatiei unde se executa lucrarea) 
a Cai de acces pentru autocamioane – tip de semnalizare / restricttionare viteza ; tip 
de 
marcare – jaloane/ panouri 
……………………………………………………………………………………………. 
B. TRAFIC RUTIER : 
- trebuie restrictionat ? 
- trebuie oprit ? 
- cum se executa si cine raspunde ? 
V. DELIMITARE, SEMNALIZARE LUCRARE 
 Modul de realizare a delimitarii si ingradirii zonei de lucru: 
 Panouri …………………………………………… 
(ce fel : avertizare, împrejmuire, obstacolare etc.) 
 Panglica reflectorizanta (cu sigla beneficiarului sau a firmei excutoare) 
 Modul de semnalizare aucstica si vizuala a zonei de lucru: 
 Acustica  
Vizuala  
VI. SITUATII DE URGENTA : 
a Prevenirea incendiilor : 
- plan de interventie – anexat ; 
- organizarea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de munca – cine sunt 
responsabilii instruiti sa intervina în situatii de incendiu, ce tip de materiale pentru 
stingerea incendiilor se pot folosi – numele persoanelor instruite si antrenate sa 
foloseasca stingatoarele ): 



 

a Aparare civila(incendiu, cutremur, inundatii, explozii: 
- plan de evacuare - anexat ; 
- numele persoanelor responsabile si antrenate pentru evacuare si asigurarea primului 
ajutor ; 
- numele persoanelor responsabile pentru deconectarea energiei electrice, gazelor sau 
evacuarea in caz de incendiu a lucratorilor si a materialelor inflamabile/explozive ; 
- numele persoanelor responsabile pentru chemarea pompierilor, salvarii, anuntarea 
primariei – compartimentul situatii de urgenta 
VII. MEDIUL DE MUNCA 
- Expunere la riscuri particulare (agenti patologici microbieni, zgomot, vibratii, gaze, 
praf) : 
- Dotarea cu dispozitive specifice/echipament individual necesare eliminarii sau 
diminuarii actiunii zgomotului, vibratiilor ; În situatia folosirii în procesul tehnologic a 
substantelor toxice sau periculoase – restrictionarea patrunderii în zona de lucru – 
dotari 
specifice – functie de sursa riscului – cine face dotarea ; cine se ocupa de 
neutralizarea 
substantelor toxice/ periculoase – numele responsabilului 
- Echipament sanitar aferent :grup sanitar ; dusuri – prin organizare de santier sau in 
locatiile beneficiarului– în ce conditii ? 
- Prim – ajutor: truse medicale – medicamente ; persoana instruita si antrenata sa 
acorde 
primul ajutor : responsabilul pentru solicitarea salvarii în situatii de accident 
- Stabilirea locului pentru depozitarea materialelor necesare pentru executarea 
lucrarilor 
(echipamente tehnice – utilaje, aparate, instalatii ventilatie, materiale – conducte, 
tevi, 
conductori etc.  
- Organizarea manipularii, transportului si depozitarii tuburilor de oxigen si acetilena: 
- Persoanele desemnate pentru manipulare, transport, depozitare tuburi/generatoare 
Acetilena  
- Spatiul care a fost desemnat pentru depozitare, responsabilii pentru asigurarea 
securitatii 
tuburilor/generatoarelor de acetilena, carbid 
- Reglementarea lucrului cu foc deschis : 
- Cine emite autorizatia de lucru cu foc – numele responsabilului ; 
- Daca se impune restrictionarea lucrului cu foc – masurile care sunt necesare pentru 
evitarea incendiilor sau exploziilor : 
 - Stabilirea locului pentru depozitarea reziduurilor si modului de eliminare din zona de 
lucru – nume responsabil  
- Modul si locul privind colectarea, depozitarea si transportul deseurilor industriale si a 
celor 
reciclabile: 
- Care sunt  
- Cine raspunde pentru colectare, depozitare si transport deseurilor industriale 
- Stabilirea locului pentru depozitare  
- In situatia în care sunt folosite substante toxice/explosive deseurile rezultate unde 
se 
depoziteaza ? cum se neutralizeaza ? Cine este responsabil ? – nume responsabil 
Beneficiar Executant S.C.  



 

Reprezentat de: 
 (Conducãtorul locului de munca) 
NOTA: Coordonatorul de securitate si sanatate al santierului va tine protocolul si 
celelalte documente cerute de HG nr. 300/2006, urmarind sa completeze cu 
modificarile survenite pe durata desfasurarii 
 
 


