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SECŢIUNEA I  
 
 
                                         FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI  
 
I.1 . AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
     Denumire :  Municipiul Tg. Mureş  
     Adresa : P- ţa Victoriei nr. 3 , Tg. Mureş , jud. Mureş  
     Telefon/fax – 0365 - 801856 
      E-mail : licitatie@tirgumures.ro  
 
I.2  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante – autoritate publică locală 
şi achiziţionează  în  nume propriu  
   Alte informaţii şi sau clarificări pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată si la nr. de 
fax: 0365-801856 
    Data limită de primire a solicitărilor de clarificări   25.10.2010 
    Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 28.10.2010 
 
   Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor : 
      Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail 
office@cnsc.ro.  
I.3.Sursa de finanţare : Bugetul Municipiului Tg. Mureş  
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 II .1 )   Descriere –  servicii de proiectare si intocmire de documentaţii necesare autorizării 
în vederea execuţiei şi execuţia de lucrări de extindere şi modernizare a vestiarelor şi 
acoperirea bazinului olimpic cu un balon presostatic protector, cod    C.P.V- 45000000-7 , 
71220000-6  
Locul de executare a lucrărilor: - Complexul de Sport şi Agrement Mureşul , str. Plutelor 
nr. 2  
 Procedura se finalizează prin  -  contract de achiziţie publică. 
Termen de executie – 3 luni de predarea amplasamentului  . Pentru completarea 
Formularului 15 din sec ţiunea III anexa 2 “ Formulare “   se va avea în vedere această 
durată. 
  Nu se acceptă oferte alternative.  
   1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , publicată în 
M. Of. nr. 418/15.05.2006, cu completările şi modificările ulterioare 
  2. H.G.R. nr. 925/19.07.2006 privind aprobarea normelor de aplicare a  O.U.G. nr. 
34/2006 publicată în M.Of. nr. 925/19.07.2006 
  3 Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 
    4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.  
    5. H.G.R. 90/23.01.2008 pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilităţilor 
la reţelele electrice de interes public. 
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IV. CRITERII DE CALIFICARE   
IV.1 ) În cazul unei oferte comune, situaţia personală şi capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale  trebuie dovedite de fiecare dintre asociaţi în parte.  

 Cerinţele privind situaţia economico-financiară trebuie îndeplinite de cel puţin unul 
dintre asociaţi, iar capacitatea tehnică şi/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul cu 
menţiunea că acele cerinţe care vizează atribuţii în executarea viitorului contract trebuie 
îndeplinite de acela dintre asociaţi, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat 
pentru executarea respectivelor atribuţii.  

La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele 
subcontractanţilor.  
 
IV .2) Situa ţia personal ă a ofertantului  
- Declaraţie privind eligibilitatea cu valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertelor, 
conform Formularului 8 din Sec ţiunea III Formulare  
  - Declaraţie referitoare la falimentul societăţii conform Formularului 17 din Sec ţiunea III 
Formulare  
-  Declaraţie privind neîncadrea în niciuna din situaţiile descrise la art. 69^1 din O.U.G. nr. 
34/2006 . Formularului 18 din Sec ţiunea III Formulare.  În  situaţia în care ofertantul se 
încadrează în această prevedere legală acesta va fi exclus din procedura de achiziţie 
 - Să aibă  îndeplinite  obligaţiile  exigibile de plată datorate către Bugetul consolidat de 
Stat şi către Bugetul Local de la sediul ofertantului , urmând a se prezenta în acest sens 
certificate constatatoare eliberate de instituţiile abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de 
data deschiderii ofertelor. 
 
 
IV. 3) Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale : 
     Pentru persoanele juridice române : - autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă 
minimă obligativitatea prezentării Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie de la sediul ofertantului. 
     Pentru persoanele juridice străine -  autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă 
minimă obligativitatea prezentării a oricăror documente care dovedesc o formă de 
înregistrare /atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional , în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.    
 
IV .4) Capacitatea  economic ă financiar ă 
IV.4.1 ) Informaţii privind cifra de afaceri – autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă 
minimă prezentarea unei declaraţii din care să rezulte realizarea unei cifre medii de 
afaceri anuale , aferente ultimilor trei ani ( 2007, 2008, 2009) cu o valoare egală sau mai 
mare de 2.4000.000 lei, reprezentând 558.919,4 euro ( curs euro = 4,2940 lei, comunicat 
de B.N.R. la data de 20.10.2010) .Prezentarea cifrei de afaceri se va face conform 
Formularului 5 din Sec ţiunea III Formulare   
   

 
IV. 5)  Capacitatea tehnic ă  
IV.5.1) - Lista principalelor contracte de execuţie de lucrări în ultimi 5 ani – autoritatea 
contractantă stabileşte ca cerinţă minimă completarea Formularului 9 din Sec ţiunea III 
Formulare   
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 IV. 5.2) -   Experienţa similară – autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă finalizarea 
în totalitate sau a unor faze specifice, în ultimi 5 ani a cel putin a unui contract de lucrări şi 
activităţi similare constând în lucrări de construcţii civile, cu valoare egală sau mai mare 
decât  1.200.000  lei fără T.V.A reprezentând 279.459,7 euro (curs euro = 4,2940 lei, 
comunicat de B.N.R. la data de 20.10..2010). 
     Valoarea  menţionată mai sus  trebuie să reprezinte contribuţia proprie a 
ofertantului în executarea lucrărilor prezentate ca experienţă similară.  
    Ofertantul va prezenta o copie după contractul adus ca referinţă şi o declaraţie în 
original de la partenerii de asociere (dacă este cazul) pentru autenticitatea procentului de 
participare. 
    Pentru contractul propus la cerinţa minimă privind experienţa similară se vor 
prezenta anexat următoarele documente : 
 -fişa privind experienţa similară  
 -copie contract execuţie 
- copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
- recomandare din partea beneficiarului 
 -documente doveditoare din care să reiasă valoarea lucrărilor executate, valoarea finală 
în lei  şi principalele tipuri de lucrări.  
      În cazul în care contractul propus la cerinţa minimă privind experienţa similară este 
încheiat exclusiv în euro , valoarea finală în lei al acestuia, în absenţa documentelor 
doveditoare din care să reiasă valoarea finală în lei a lucrărilor executate , se va calcula la 
cursul leu/euro din data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.                  
     În cazul unei asocieri,  cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ, 
luându-se în calcul câte un singur contract de la fiecare asociat, respectându-se  
proporţionalitatea stabilită prin Acordul de asociere. 
 
 IV.5.3)  Recomandări din partea unor  beneficiari – autoritatea contractantă stabileşte ca 
cerinţă minimă prezentarea a maxim trei recomandări din partea unor beneficiari de lucrări 
similare executate de ofertant , care să coţină calificativul bun  sau foarte bun .  
      Una din recomandări vor face referire la contractul  cu care ofertantul înţelege să-şi 
demonstreze îndeplinirea condiţiei minime cu privire la experienţa similară. 
IV.5.4) Lista privind obligaţiile contractuale în desfăşurare – autoritatea contractantă 
stabileşte ca cerinţă minimă prezentarea listei privind obligaţiile contractuale în 
desfăşurare, urmând a se prezenta beneficiarul acestora, duratele de execuţie  şi 
amplasamentele  pe care se execută aceste lucrări.  
IV. 5.5) Declaraţie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalaţii - autoritatea 
contractantă stabileşte ca cerinţă minimă completarea Formularului 11 din Sec ţiunea III 
Formulare din care să reiasă că acesta dispune  de utilajele necesare realizării lucrărilor. 
IV.  5.6)  Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului tehnic şi de 
specialitate şi asigurare a calităţii lucrărilor. Autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă 
minimă prezentarea de CV-uri, calificări ale personalului din care să reiasă experienţa în 
domeniul tehnic de specialitate şi de asigurare a calităţii  şi  prezentarea atestatului, vizat 
la zi,  a responsabilului tehnic cu execuţia. 
  IV. 5.7) Asigurarea cu personal calificat în lucrări de construcţii civile. Autoritatea 
contractantă stabileşte ca cerinţă minimă ca ofertantul să aibă ca angajaţi carte de muncă 
cel puţin 20 de  muncitori calificaţi în domeniul construcţiilor civile. 
 IV. 5.8)  Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mediului în ceea 
ce priveşţe modul de depunere a deşeurilor inerte ( moloz etc)  prin prezentarea unui 
acord de depunere şi depozitare  a deşeurilor inerte la un depozit agrementat de 
Ministerul Mediului.   
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IV. 5.9 )  Certificarea şi avizarea activităţii conform normelor legale în vigoare - autoritatea 
contractantă stabileşte ca şi condiţie minimă ca ofertantul să deţină următoarele certificări  
    - Certificarea ISO 9001 sau ecivalent privind standardele de asigurare a calităţii pentru 
lucrări în construcţii de drumuri. 
    -  Certificarea ISO 14001 sau echivalent privind managementul mediului pentru lucrări 
în construcţii de drumuri. 
    - Certificarea ISO 18001:2001 sau echivalent privind managementul securităţii 
ocupaţionale pentru lucrări în construcţii de drumuri. 
    -  Certificarea societăţii Q MARK  sau echivalent privind calitatea certificării. 
IV. 5.10 )Proiect de contract semnat şi ştampilat conform proiectului din Secţiunea IV  
Formulare  
 
În ceea ce priveşte certificările solicitate autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă 
minimă ca aceste proceduri să fie implementate la data depunerii ofertei. În acest sens nu 
se acceptă dovada faptului că procedurile sunt în curs de implementare cu excepţia 
situaţiei în care a avut loc auditul final. 
 
NOTĂ   
       În conformitate cu prevederile art.186. alin 2 coroborate cu prevederile art.190,alin2 
din O.U.G nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare ofertantul îşi poate dovedi 
capacitatea economico-financiară şi capacitatea tehnico-profesională invocând susţinerea 
acordată de către o altă persoană, pe baza unui angajament ferm încheiat în formă 
autentică. 

Ofertantul are dreptul de a invoca susţinerea economico-financiară şi tehnico-
profesională în măsura în care din documentele prezentate ,autoritatea contractantă va 
avea certitudinea că ofertantul în cauză poate dispune în mod efectiv de resursele 
persoanei terţe pe perioada derulării contractului de achiziţie publică . 

În consecinţă prevederile art.186,alin2 coroborate cu prevederile art.190,alin2 din 
O.U.G nr.34/2006 cu completările şi modificările ulterioare se aplică exclusiv resurselor cu 
caracter transferabil : cash-flow,dotarea tehnică şi resurse umane deoarece acestea pot fi 
efectiv transferate de către terţa persoană , în scopul derulării contractului de achiziţie 
publică . 

Resursele care nu au un caracter transferabil respectiv : 
•  experienţa similară 
•  certificatele de atestare a standardelor de calitate 
•  indicatorii financiari : 

1. cifra de afaceri 
2. solvabilitatea patrimonială 
3. lichiditatea generală  

              nu pot face obiectul unei astfel de susţineri deoarece acestea nu pot  fi implicate 
direct în derularea contractului de achiziţie publică . 
 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1 ) Limba de redactare a ofertei – limba română  
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 40 zile  
V.3 ) Cuantumul garanţiei de participare :- 12.000 lei         
V.4) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare -   40 de zile  
V.5 ) Modul de constituire a garanţiei de participare –  
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  a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante –se va prezenta în 
original;  
Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în procedură de 
reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea 
Formulare.  
b) ordin de plată în contul autorităţii contractante nr. RO92TREZ4765006XXX000221 
deschis la Trezoreria Tg. Mureş – se va prezenta în copie;  
Acesta se va emite astfel încât la data limită de depunere a ofertelor, suma reprezentând 
garanţia de participare să apară în extrasul de cont al autorităţii contractante. Pe ordinul 
de plată este obligatorie menţionarea numelui procedurii pentru care se constituie.  
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi respinse 
şi returnate nedeschise.  
Garanţia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de 
riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă 
derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea 
garanţiei de bună execuţie a contractului.  
Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume propriu, ofertantul 
pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele 
situaţii:  
a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

      b) fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit;  
c) fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de bună execuţie a 
contractului;  
Garanţia de participare se va returna numai după semnarea contractului de achiziţie 
publică.  
Ca excepţie, garanţia de participare constituită de operatorul economic a cărui ofertă a 
fost stabilită ca fiind câştigătoare, se va returna numai după semnarea contractului de 
achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.  
 
Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face în baza cererii depuse în original, de 
către ofertant, la sediul autorităţii contractante, cu precizarea valorii de restituit, a contului 
şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Restituirea garanţiei de 
participare se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data îndeplinirii condiţiilor de 
restituire menţionate la alineatele precedente.  
 
V.6 ) Modul de prezentare a propunerii tehnice – prin oferta tehnică depusă, ofertantul 
are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu 
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.  
 
  V.7 ) Modul de prezentare a propunerii financiare  – propunerea financiară se va 
prezenta în conformitate cu Formularele 2 din Sec ţiunea III Formulare.  

 
V.8) Data pentru care se determină echivalenţa leu-euro – cursul oficial comunicat de 
B.N.R. din  27.10.2010   
V. 9 ) Prezentarea ofertei : 
         a) adresa la care se depune oferta – Primăria Municipiului Tg. Mureş , P-ţa Victoriei 
nr. 3 , cam 12 registratura. 
         b) Data limită pentru depunerea ofertei – 01.11.2010 ora  10 
         c) Numărul de exemplare în copie – 1 
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         d) Modul de prezentare a ofertelor  - Originalul cât şi copia vor fi sigilate în plicuri 
separate  însoţite de scrisoarea de înaintare ( Formularul I din Sec ţiunea III Formulare ) 
şi de dovada achitării garanţiei de participare. Plicurile vor fi marcate corespunzător cu 
menţiunea COPIE şi ORIGINAL. Atât copia cât şi originalul vor fi îndosariate ( spiralate) 
numerotate, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină. 
       e) Modificarea şi retragerea ofertei – ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de 
şi modifica oferta după expirarea datei limită de depunere a ofertelor sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a 
pierderii garanţiei pentru participare la licitaţie.  
            f) Oferte întârziate - nu se acceptă oferte întârziate 
            g) Oferta comună – mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a 
depune oferta comună : acestea vor completa Formularul 13 din Sec ţiunea III 
Formulare. 

� În situaţia în care oferta comună este declarată câştigătoare, operatorii economici 
care au depus oferta comună vor prezenta la încheierea contractului de achiziţie 
acordul de asociere în formă autentică respectiv contractele de subcontractare 
încheiate cu subcontractanţi şi în condiţii similare celor declarate în ofertă. 

 
         V.10) Ofertele se vor deschide la – sediul primăriei Municipiului Tg. Mureş, P-ţa 
Victoriei nr. 3 , cam 45 , la data de  01.11.2010 , ora 12. 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
    Criteriul de atribuire a contractului - criteriul  pe baza căruia se atribuie contractul de 
achiziţie publică este în mod exclusiv preţul cel mai scăzut şi nu poate fi schimbat pe toată 
durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE PUBLICĂ 
  VII.1 -  Ajustarea preţului contractului –  preţul contactului se va stabili  ferm  in lei, nu se 
va ajusta pe tot parcursul derulării contractului.  
 
  VII.2 Garan ţia de bun ă execu ţie  
            a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: - 10 % din 
valoarea contractului  fără TVA. 
             b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari:   - 
prin  retineri succesive din plata facturilor partiale. In acest caz, suma iniţială care se 
depune de către contractant, într-un cont deschis de furnizor la dispoziţia autorităţii 
contractante, nu trebuie sa fie mai mică de 0,5 % din pretul contractului. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractului până la concurenţa sumei 
stabilită ca drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire. 
        c) Modul de eliberare a garanţiei de bună execuţie: 
         Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel: 
      -   70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim. 
    -  restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor 
executate. 
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VIII.GARANŢIA ACORDATĂ LUCRĂRILOR : 
       Executantul va acorda o garanţie de minim 36 luni de la efectuarea recepţiei la 
terminarea lucrărilor.  
              
NOTA  Avându-se în vedere situa ţia economico finaciar ă actual ă, plăţile se vor 
efectua în termen de 6 luni de la data emiterii fac turilor.  
              
 
VIII . MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 
 Modul de utilizare a căilor de atac este cel stabilit în OUG NR. 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor: Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod poştal 
030084, tel. 021-3104641, fax 021-3104642, e-mail office @cnsc.ro. 
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SECŢIUNEA II  
 
 

TEMA DE PROIECTARE 
 

ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC DE INOT SI EXTINDERE SI 
MODERNIZARE VESTIAR BAZIN OLIMPIC 

 
  
Se va intocmi proiectele pentru cele doua obiective : 

 LOCATIA:  TG. MURES 
AMPLASAMENT: COMPLEXUL DE AGREMENT SI SPORT MURESUL  

 
1.  ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC DE INOT  

dimensiuni: L=50m, l=25m, adancime 1,85m 
EXECUTIA LUCRARII  

Acoperire bazin de innot olimpic de dimensiuni L=50 m, l=25m adancime 
1,85m 

DIMENSIUNI: 64m x 35m x 9m (Lxlxh) - balon 
TOTAL SUPRAFATA: 2240 mp 
TIPUL: sistem membrana dubla  

SISTEMUL DE MEMBRANE:  
 Tesatura de poliester impregnate cu doua straturi de PVC de inalta rezistenta, 
transparenta optima rezistenta la foc conform DIN 4102 B1, stabilizata UV, tratata 
antifungic., finalizata cu banda verde. Materialul sa reziste la toate conditiile meteo ( -45C- 
+ 45C), toata sructura metalica trebuie sa fie galvanizata sau alt material rezistent la 
coroziune si in aciditate. Materialele vor fi astfel alese incat sa reziste la greutatea zapezii 
pe timp de iarna. Se va avea in vedere sistemul de captare a condensului din interior si a 
apei meteorice din exterior. Se va mentiona in oferta produsele necesare in vederea 
intretinerii si a reparatiilor (degradare, rupture, eliminare bacterie, etc) 
SISTEMUL DE INCALZIRE:  
 Sistemul de incalzire principal:  
  Rolul acestuia este de a pastra o presiune si temperature corespunzatoare in 
interiorul balonului. Instalatia va fi dotat cu sistem de control automat al presiunii si temperaturii, 
thermostat de siguranta. 
Incalzire pe gaz pentru apa(minim 28 C) si atmosfera (incapere vestiare): 

Instalatie de urgenta si avarie  Instalatia de urgenta Diesel sustine balonul atunci cand 
apar caderi/pierderi de electricitate. Este un model silentios cu operatiuni de pornire 
automata. 
Tabloul de comanda central : Tabloul de comanda va fi dotat cu un sistem de protectie si 
testare automat  
Panou de conrol temperature Controleaza arzatorul, generatorul de aer cald fiind 
conectat la sistemul de monitorizare care functioneaza la mod zi/noapte 
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Panou de control presiune: Tabloul de control al presiunii asigura gradul de presiune 
corespunzator pentru ventilatie. 
 Canale de ventilatie: Canalele de ventilatie asigura conexiunea intre sistemul de 
incalzire si membrane pot fi construite la exterior sau cu impamantare. 
USILE 
Usa de la intrare principala 2 buc.  
 Dimensiuni 4 x 2 x 2,2 m, intrare cu usi glisante si pentru persoane cu dizabilitati 
acoperita cu vopsea anticoroziva 
Usa de urgenta 2 buc.  
 Dimensiuni: 0,9 x 2 m, o latura, este realizata din material cu aceleasi specificatii 
ca si al membrane principale, prevazute cu sistem special conform legislatiei in vigoare. 
SISTEMUL DE ILUMINARE 
 Reflectoarele  
 Sistemul de iluminare este realizat dintr-un set de reflectoare 2 x 58W 
fiecare.Sursa de lumina este plasata intr-o rama realizata din aliaje usoare, fiind plasata 
direct pe membrane interioara. 

- 120 lampi fluorescente dispuse in 2 linii, 60 buc. Pe fiecare linie 
- Rama rezistenta la coroziune 
- Intensitatea luminii 250 lux 
- Consum 3,5 kw/h 
- Aprindere pe siruri separate 

Tabloul de comanda - Va fi echipat cu un sistem de protectie 
 Cablajul- Conexiunea dintre tabloul de comanda si lampile fluorescente este realizat 
dintr-un cablu de inalta calitate pe sistem Plug and Play. 
Luminile de avarie - Sunt conectate la sistemul de avarie Diesel si se aprind automat in timpul 
caderilor de curent. 
SISTEMUL DE ANCORARE 
Ancore din otel  
Sunt elemente integrate in fundatia de sustinere a balconului. Sistemul de ancorare va fi 
proiectat dupa vizitarea amplasamentului, depinzand de conditiile oferite de starea solului, 
conform anexa. 
FUNDATIA  
 Fundatie de beton conform proiectului 
INSTALAREA 
 
 Instalarea balonului  
 Instalarea balonului se va realize sub supravegherea echipei tehnice si a supervizorului 
din partea producatorului 
 Instalarea se va executa prin grija exclusive a executantului 
 Instalarea sistemului de incalzire  
 Instalarea unitatii de incalzire si a agregatelor, punerea in functiune si autorizatiile locale 
sunt in sarcina executantului. 
 TRANSPORTUL 
 Transportul se va realiza de catre executantul lucrarii. 
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2. EXTINDERE SI MODERNIZARE VESTIAR BAZIN OLIMPIC  

 
EXECUTIA LUCRARII   : EXTINDERE SI MODERNIZARE VESTIAR BAZIN OLIMPIC 
 

DIMENSIUNI: 30m x 10m x 5m (Lxlxh) 
TOTAL SUPRAFATA: 300 mp 

VESTIAR CONSTRUCTIE 
Vestiarul se va executa pe fundatie din beton armat. Constructia va fi din caramida, 
grosimea minima a peretilor va fi de minim 25cm cu izolatie polyester de grosime 10cm. 
Se va utilize sarpanta din lemn cu acoperis din tigla. Geamurile si usile vor fi de tip 
termopan. Pentru vopsire se va utilize vopsea lavabila de exterior sau interior dupa caz. 
Suprafata totala la sol va fi Lxl = 30 x 10m=300mp. Vestiarul va fi compus din mai multe 
compartimente asa cum sunt prezentate in anexa. 
 Vestiarul va fi legat de balon printr-un hol care va fi conectat ermetic de acesta. 

 
VESTIAR INTERIOR:  
 In spatiile destinate imbaierii si toaletelor se va utilize gresie si respective faianta. 
Toaletele vor fi dotate cu lavoare, pisoare, bideu, aparate de uscat maini, support hartie, 
oglinzi, support sapun lichid., sistem de iluminat. Spatiile pentru imbaiere vor fi dotate cu 
dusuri, suporturi pentru sapun, fiind separate intre ele cu paravane 
Sistemul de incalzire va fi pe gaz, centrala termica, calorifere. 
Sistemul electri va fi pozat in functie de propunerile proiectantului. 
Alaturat se anexeaza modelul de constructie propus de beneficiar. 
 

Termen de finalizare: 1-2 saptamani de la semnarea contractului 
 
 
  CAIET DE SARCINI 
 

ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC DE INOT SI EXTINDERE SI MOD ERNIZARE VESTIAR 
BAZIN OLIMPIC  

 
1. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 

 
Conform temei de proiectare de mai sus. 
 
Proiectul se va prezenta atat in forma scris cat si electronic si va fi pregatit pentru 
obtinerea Autorizatiei de constructie. 
 
Depunerea documentatiilor si obtinerea avizelor respective a autorizatiilor necesare 
realizarii lucrarii cade in sarcina beneficiarului. 
 

2. EXECUTIA LUCRARII :ACOPERIRE BAZIN OLIMPIC  
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DIMENSIUNI: 64M X 35M X 9M ( Lxlxh) balon 
 
TOTAL SUPRAFATA: 2240 mp 
 
TIPUL:sistem membrana dubla  
 
SISTEMUL DE MEMBRANE:  
Tesatura de poliester impregnate cu doua straturi de PVC de inalta rezistenta, 
transparenta optima rezistenta la foc conform DIN 4102 B1, stabilizata UV, tratata 
antifungic., finalizata cu banda verde 
  
 Detalii tehnice: conditii minime  

- Tip DIN ISO 9354 
- Rezistenta la sfasiere: 400 kg/5 cm 
- Greutate pe mp:  900gr/mp 
- Culoare:   alb, finalizata la marginile  

     perimetrale cu banda verde 
- Caracterizata:  acoperis dintr-un singur strat pentru  

Iluminare natural ape timpul zilei 
Materialul sa reziste la toate conditiile meteo ( -45C- + 45C), toata sructura metalica 
trebuie sa fie galvanizata sau alt material rezistent la coroziune si in aciditate. 
Materialele vor fi astfel alese incat sa reziste la greutatea zapezii pe timp de iarna. 
Se va avea in vedere sistemul de captare a condensului din interior si a apei 
meteorice din exterior. Se va mentiona in oferta produsele necesare in vederea 
intretinerii si a reparatiilor (degradare, rupture, eliminare bacterie, etc) 
 
 

SISTEMUL DE INCALZIRE:  
 Sistemul de incalzire principal:  
  Rolul acestuia este de a pastra o presiune si temperature corespunzatoare in 
interiorul balonului. Instalatia va fi dotat cu sistem de control automat al presiunii si 
temperaturii, thermostat de siguranta. 
  Date tehnice: conditii minime 

- Eficienta incalzirii:   423 kw 
- Puterea ventilatoarelor:       5,5 kw 
- Schimbatoare de caldura:                  din otel 
- Cos de evacuare a fumului:  2 straturi 

Incalzire pe gaz pentru apa(minim 28 C) si atmosfera (incapere vestiare): 
- Termogenerator 
- Putere de incalzire max. 420 kw 
- Energie utilizata max. 420 kw 
- Un generator de incalzire automatizat, computerizat cu sistem de 

supraveghere defectiuni 
- Arzator: In oferta standard va fi inclus un arzator pe combustibil 

intr-o treapta 
Instalatie de urgenta si avarie  
 
 Instalatia de urgenta Diesel sustine balonul atunci cand apar caderi/pierderi 
de electricitate. Este un model silentios cu operatiuni de pornire automata. 
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 Date tehnice: conditii minime 
  -  capacitatea aerului sub 300 Pa  12000mc/h 
  -  Combustibil    disel 
  -  Sistem de pornire    electric 
  -  Capacitatea rezervorului   20 litrii 
  
 Tabloul de comanda central   

Tabloul de comanda va fi dotat cu un sistem de protectie si testare automat  
  
 Panou de control temperature  

Controleaza arzatorul, generatorul de aer cald fiind conectat la sistemul de monitorizare 
care functioneaza la mod zi/noapte 

 
 Panou de control presiune  

Tabloul de control al presiunii asigura gradul de presiune corespunzator pentru ventilatie. 
  
 Canale de ventilatie  

Canalele de ventilatie asigura conexiunea intre sistemul de incalzire si membrane pot fi 
construite la exterior sau cu impamantare. 

 
USILE 
 
 Usa de la intrare principala 2 buc.  
 

Dimensiuni 4 x 2 x 2,2 m, intrare cu usi glisante si pentru persoane cu dizabilitati acoperita 
cu vopsea anticoroziva 

  
 Usa de urgenta 2 buc.  
 

Dimensiuni: 0,9 x 2 m, o latura, este realizata din material cu aceleasi specificatii ca si al 
membrane principale, prevazute cu sistem special conform legislatiei in vigoare. 

 
SISTEMUL DE ILUMINARE 
 
 Reflectoarele  

Sistemul de iluminare este realizat dintr-un set de reflectoare 2 x 58W fiecare.Sursa de 
lumina este plasata intr-o rama realizata din aliaje usoare, fiind plasata direct pe 
membrane interioara. 

 
  Date tehnice: conditii minime 

- 120 lampi fluorescente dispuse in 2 linii, 60 buc. Pe fiecare linie 
- Rama rezistenta la coroziune 
- Intensitatea luminii 250 lux 
- Consum 3,5 kw/h 
- Aprindere pe siruri separate 

 
Tabloul de comanda -  v a fi echipat cu un sistem de protectie 
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 Cablajul  
 Conexiunea dintre tabloul de comanda si lampile fluorescente este realizat dintr-un cablu 
de inalta calitate pe sistem Plug and Play. 
 
 Luminile de avarie  
 Sunt conectate la sistemul de avarie Diesel si se aprind automat in timpul caderilor 
de curent. 
 
 
SISTEMUL DE ANCORARE  
 Ancore din otel  
 Sunt elemente integrate in fundatia de sustinere a balconului. Sistemul de ancorare 
va fi proiectat dupa vizitarea amplasamentului, depinzand de conditiile oferite de starea 
solului, conform anexa. 
 
FUNDATIA  
 Fundatie de beton conform proiectului 
 
INSTALAREA 
 Instalarea balonului  
  Instalarea balonului se va realize sub supravegherea echipei tehnice si a 
supervizorului din partea producatorului 
  Instalarea se va executa prin grija exclusive a executantului 
 
 Instalarea sistemului de incalzire  
 Instalarea unitatii de incalzire si a agregatelor, punerea in functiune si autorizatiile 
locale sunt in sarcina executantului. 
 
 TRANSPORTUL 
  Transportul se va realize de catre executantul lucrarii 
 
  

2. EXECUTAREA LUCRARII: EXTINDERE SI MODERNIZARE VE STIAR BAZIN 
OLIMPIC 

 
DIMENSIUNI: 30m x 10m x 5m (Lxlxh) 
TOTAL SUPRAFATA: 300 mp 
 

VESTIAR CONSTRUCTIE 
Vestiarul se va executa pe fundatie din beton armat. Constructia va fi din caramida, 
grosimea minima a peretilor va fi de minim 25cm cu izolatie polyester de grosime 10cm. 
Se va utilize sarpanta din lemn cu acoperis din tigla. Geamurile si usile vor fi de tip 
termopan. Pentru vopsire se va utilize vopsea lavabila de exterior sau interior dupa caz. 
Suprafata totala la sol va fi Lxl = 30 x 10m=300mp. Vestiarul va fi compus din mai multe 
compartimente asa cum sunt prezentate in anexa. 
 Vestiarul va fi legat de balon printr-un hol care va fi conectat ermetic de acesta. 

 
VESTIAR INTERIOR:  
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 In spatiile destinate imbaierii si toaletelor se va utilize gresie si respective faianta. 
Toaletele vor fi dotate cu lavoare, pisoare, bideu, aparate de uscat maini, support hartie, 
oglinzi, support sapun lichid., sistem de iluminat. Spatiile pentru imbaiere vor fi dotate cu 
dusuri, suporturi pentru sapun, fiind separate intre ele cu paravane. Sistemul de incalzire 
va fi pe gaz, centrala termica, calorifere. Sistemul electri va fi pozat in functie de 
propunerile proiectantului.  
 
CONDITII GENERALE  
 
  Obligatiile beneficiarului: 

- Accesul la santier 
- Obtinerea autorizatiilor legale in vederea realizarii lucrarii 
- Bransamente la utilitati pana la racordare 

 
 

Pe perioada de garantie se va asigura personal astf el incat in minim 48 de ore de la 
comunicarea beneficiarului, executantului sa poata intervenii pentru rezolvarea 
deficientelor. 
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SECŢIUNEA III   
 
 
 
               FORMULARE  
  
 
 
Contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea 
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de 
evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 
    Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele 
prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de 
persoanele autorizate. 
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FORMULARUL 1  
 
 
 
 
    OFERTANTUL                                        Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
                                                                                        nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 
 
 
                                                     SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
                 Catre ..................................................... 
                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
 
 
    Ca urmare a invitatiei de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului .........../(denumirea contractului de achizitie publica), 
    noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
    1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei; 
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... 
copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care insotesc oferta. 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
     Data completarii .....................                                                    Cu stima, 
 
                                                     
 
                                                                                                        Ofertant, 
                                                     ..................... 
                                                     (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 2  
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai 

ofertantului ______________________________, ne oferim că, în conformitate cu 
prevederile şi  
              (denumirea/numele ofertantului) 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 
_________________ 
        (denumirea lucrării) 
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei) 

                         (suma în litere şi în cifre)                  
 

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ . 
                                                                                                                         (suma 

în litere şi în cifre) 
    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) 
luni calendaristice.                   

    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv până la data de 
____________________ 

  (durata în litere şi în cifre)                                              
(ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

    5. Precizăm că:     _ 
    |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular 

de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";     _ 
    |X_|  nu depunem oferta alternativă. 
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    6. 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. 

    7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa 

semnez 
                        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
                        ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 
    1. Valoarea maxima a lucrarilor 
       executate de subcontractanti   ......... (% din pretul total ofertat) 
    2. Garantia de buna executie va 
       fi constituita sub forma:      ......... 
       in cuantum de:     5 % ( din pretul fără T.V.A ofertat) 
    3. Perioada de garantie acordată lucrarilor :_____luni 
    4. Perioada de mobilizare 
       (durata de la data primirii 
       ordinului de incepere a 
       lucrarilor pana la data 
       inceperii executiei)           ......... zile calendaristice 
    5. Termenul pentru emiterea 
       ordinului de incepere a 
       lucrarilor (de la data 
       semnarii contractului)         ......... zile calendaristice 
    6. Penalizari pentru intarzieri   0,1 % ( din valoarea care 
       care  trebuia sa  fie realizata la  termene intermediare si  
       la termenul final de executie) 
    7. Limita maxima a penalizarilor  .......... (% din pretul total ofertat) 
    8. Limita minima a asigurarilor   .......... (% din pretul total ofertat) 
    9. Perioada medie de remediere 
       a defectelor                   .......... zile calendaristice 
    10. Limita maxima a retinerilor   .......... (% din situatiile de plata 
       din situatiile de plata lunare            lunare) 
       (garantii, avansuri etc.) 
 
                                                     Ofertant, 
                                          .....  
                                        (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 3 

 
OPERATORUL ECONOMIC__________________ 
   (denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale societăţii) 

 
 
 
 
 
 CERERE 
 
 
            Subscrisa,  SC_____________________SRL,  cod fiscal  _______prin prezenta solicit 
restituirea garanţiei de participare la licitaţia privind atribuirea contractului de (denumirea 
achiziţiei)__________________________________________________, în valoare de ________ 
lei, achitată cu OP/chitanţă cu nr.___________ din __________. 
          Restituirea se va face în contul cu nr.__________________________________, deschis la 
(banca) __________________________. 
          Înţelegem faptul că în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare garanţia de participare 
la licitaţie se va restitui numai  după ce ofertantul va face dovada constiutirii garanţiei de bună 
execuţie în forma menţionată. 
         
 
 
 
 
 
        Data Semnătura 
________________ ___________________ 
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FORMULAR 4  
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie 
publica) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                          
(adresa bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei 
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
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Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 
 
              
          (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 FORMULARUL 5  
 
    CANDIDATUL/OFERTANTUL 
    ..................... 
    (denumirea/numele) 
 
 
                                            INFORMATII GENERALE 
 
 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon/ Fax: 
    5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .........../(numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(in conformitate cu prevederile din 
statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .........../(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 
 
                           Cifra de afaceri anuala                 Cifra de afaceri anuala 
           Anul               la 31 decembrie                           la 31 decembrie 
                                 (mii lei)                                          (echivalent euro) 
 
   1.2007 
 
   2.2008 
 
   3.2009 
 
   Media anuala: 
 
 
 
                                                Candidat/ofertant, 
 
                                            ....................................... 
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                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                    
 
 
 
                ( 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
FORMULAR 9  
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................,  
                                 (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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 însotesc 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 valabilă până la data de 
…………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei) 
 
 
     
                  
   
                                                                 Operator economic, 
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         ………… ………………. 
                                                                              
            (semnatura autorizată ) 

 
 

 r. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPSA  

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada 

de derulare 
a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       

 
 
 
 
             

  Operator economic, 
             

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

  (semnatura 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. 
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FORMULARUL 12 

 
LISTA 

               cuprinzând   consumurile cu mâna de lucru  
Nr. 
crt. 

Denumirea 
meseriei 

Consumu
rile 

(om/ore) 
cu 

manoper
a directa 

Tariful 
mediu   - 
lei/ora- 

Valoarea 
(exclusivT.V.

A.)    RON                
(col.2 x 
col.3) 

Procent
ul 

0 1 2 3 4 5 
1 ………………. …………

… 
…………………
. 

……………..               
- ………………. 

………………. 
 
 

…………
… 
…………
……. 

…………………
. 
…………………
. 

…………….. 
…………….. 

2 
3 

    
     

- 
- 

           TOTAL ∑ m               ………….            ……………..            RON ………….. 
 
                                                                                                              
______________     
                                                                                                              
                                                                                                              EURO 
………… 

Lucrarea se incadreaza in grupa ___________________________________ 
(se precizează grupa IIA sau IIB, după caz) 

    
 
 Ofertant, 

    ............................................. 
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      Formular nr. 12 H 
 
     Operator economic 
    __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
    DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate 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 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. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
                                  LISTA 
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr. | Denumire utilaj/      | U.M. | Cantitate |       Forma de deţinere      | 
|crt.| echipament/instalaţie |      |           |______________________________| 
|    |                       |      |           | Proprietate |    În chirie   | 
|____|_______________________|______|___________|_____________|___________
_____| 
|  1.|                       |      |           |             |                | 
|____|_______________________|______|___________|_____________|___________
_____| 
|  2.|                       |      |           |             |                | 
|____|_______________________|______|___________|_____________|___________
_____| 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
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                                (semnătură autorizată) 
 
      
Formular nr. 12 I 
 
     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 
aplicate 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 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. 
 
 ___________________________________________________________ 
|                                | 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 ale personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
    Data completării ......... 
 
                                                      Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 15 

OFERTANTUL, 
(denumirea/numele) 

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor  

Numele  Func ţie Sarcina 
(raporturi 
solicitate)  

 ziua/sapt
a 
 

mana/lun
a 
 

 numărul 
de zile/ 
săptămân
i/ luni  

   1 2 3 • ••  
1       total 1 
2       total 2 
....       total....  

Denumire 
activităţi 

Numărul 
de 
persoane 
aferente 
fiecărei 
activităţi 

ziua/saptamana/luna □ numărul de 
zile/ 
săptămâni/ 
luni 

  1 2 3 • ••  
1      total 1 
2      total 2 
...      total... 

Ofertant, 
(semnătura autorizata) 
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Formular nr. 12 G 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
    DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
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 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. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Denumire              | Partea/părţile din     | Acord subcontractor cu | 
|crt.| subcontractant        | contract ce urmează a  | specimen de semnătură  | 
|    |                                    | fi subcontractate      |                        | 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
                                                     Operator economic, 
                                                            ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 13 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 1- PARTENERIAT                                  
in vederea particip ării la procedura de atribuire a contractului de ach izi ţie 
publica 

 

ACORD DE ASOCIERE2 

Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat în data de
........................................................................................................................................... , 
anul......., localitatea........... 
între 
Numele complet al firmei/companiei ......................cu sediul ...., telefon. , fax ............., cod 
poştal............................................. , înmatriculat 
la Registrul Comerţului cu nr ....................................... , Cod unic de înregistrare........, 
Atribut fiscal........................., Cont bancar .................. , deschis 
la ......... , reprezentat de ....având funcţia de ..  
Şi 
Numele completai firmei/companiei.................... cu sediul.... , telefon. , fax ............., cod 
poştal.......................................... , înmatriculat la 
Registrul Comerţului cu nr.......................................... , Cod unic de înregistrare ........, 
Atribut fiscal .................... , Cont bancar ................... , deschis 
la ......... , reprezentat de ....având funcţia de ..  
 
............ (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
(firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 

In condiţiile în care Părţile intenţionează să încheie prezentul Acord, în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor contractule; şi ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile 
convin următoarele: 
 
Obiectul Acordului  

Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile 
de colaborare între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la 
Licitaţia organizată în vederea……………………………………..,  

Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat 
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite prin ………………………. 

Obliga ţiile Părţilor  

A. Părţile îşi vor desemna prin Acord următoarele: 

1.    firma/compania principală care va răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale; i 
 
 
 
2 Acest document nu reprezint ă un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociaţii 
(subcontractarea nu este permisă între Părţile Acordului). 

2.  persoană care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul 
să semneze Contractul şi 
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documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia; 
3. repartizarea obligaţiilor parteneriale (activităţile care vor fi întreprinse de fiecare 

partener în cursul derulării 
contractului), conform tabelului anexat.  

Firma/compania  Calitatea în cadrul Repartizare activit ăţi 
   
   
   

B. Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale 
stabilite prin contractul semnat cu 
Autoritatea Contractantă. 

C. Plăţi 
Asociatul principal îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii 
contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe 
bază de facturi emise de c ătre  
partenerul principal. 

Durata de valabilitate a Acordului  

Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă 
de derulare a contractului, încheiat cu ____________, la care se adaugă o durată de 5 ani 
de la data finalizării contractului fără a pretinde costuri suplimentare. 

Proprietatea asupra documenta ţiei tehnice elaborate 

Documentaţia tehnică elaborată va fi predată în original beneficiarului proiectului, urmând 
ca fiecărei Părţi să-i revină câte 1 copie. Documentaţia va fi păstrată de fiecare Parte 
pentru o perioadă de 5 ani, de la data finalizării contractului. 

Dispozi ţii Finale  

Acordul se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord   sau în legătură cu acesta, pe care 
Părţile nu le pot soluţiona pe cale 
amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
Acordul va fi întocmit în exemplare , câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru 
Autoritatea Contractantă. 

 
Reprezentant asociat principal 
………………………………. 
Semnătură 
………………………………. 
L.S. 
 
Reprezentant asociat 1   Reprezentant asociat 2 
……………………………….     ………………………………. 
Semnătură Semnătură 
……………………………….     ………………………………. 
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FORMULARUL 14 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr................................./.............. 

La contractul de achiziţie publica nr.. /........ incheiat intre _______________ 
_________________ privind execuţia _____________  

(denumire autoritare contractanta) 
la" ___________________________________________________________” 

(denumire contract) 

1. Parti contractante:  
Acest contract este incheiat intre S.C. __________________________  cu sediul în 
__________________________________________, reprezentata prin 
____________________ 
                         (adresa, tel.,fax) 

Director General şi _______________Director Economic, denumita in cele ce urmează 

contractant general  

SI 

S.C._____________________ cu sediul in _____________________________, 
(adresa,tel.,fax) 

reprezentata   prin   ______________   Director   General   si   _______________    
Director 

Economic, denumita in cele ce urmează subcontractant. 

2. Obiectul contractului : 

Art.l . ____________ ce fac obiectul prezentului contract sunt____________ de: 
                                                                                   (lucrari,produse, servicii) 

Art.2. Valoarea ____________este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
(lucrari.produse, servicii) 
 

Art.3. Contractantul general va plaţi subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, in termen de ____ (zile) de la primirea de către contractantul general 
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea_____________  

(lucrari.produse, servicii) 
in perioada respectiva. plata se va face in limita asigurării finanţarii 

 
de către beneficiarul 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta) 
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Art.4. Durata de execuţie a______________________ este in conformitate cu 
(lucrărilor, produselor, serviciilor) 

contractul, eşalonată conform graficului anexa la contract. 
 
 
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de ______luni si incepe de la data semnării 
procesului verbal incheiat la terminarea_________. 

(lucrărilor, produselor, serviciilor) 
Art.6.   Contractantul  general  va  preda  subantreprenorului  documentaţia  completa 
verificata  cu dispoziţiile legale. 
 
3. Alte dispozi ţii: 

Art.7.  Pentru nerespectarea termenului de finalizare a_______________  
(lucrărilor, produselor, serviciilor) 

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de execuţie angajata de contractantul 
general in fata beneficiarului, subcontractantul va plaţii penalităţi de  % pe zi intarziere 
din valoarea ____________________________ nerealizata la termen. 
(lucrărilor, produselor, serviciilor) 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3. , contractantul general 
va plaţii penalităţi de_____% pe zi intarziere la suma datorata. 

Art.8 . Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si 
responsabilităţi pe care  contractantul                le                are                fata                de                
investitor conform contractului__________________________________ 

(denumire contract) 
Art.9.  Neînţelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu 
este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legala. 

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fieesfe 
parle. 

 (subcontractant) 



  

 
 
 
    FORMULAR NR 17 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE        
privind inexistenta st ării de faliment 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) ………………………… se inserează numele operatorului 
economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de [se menţionează procedura] pentru achiziţia de …..…………………….. [se 
inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul 
CPSA/CPV], la data de ………………. [se inserează data], organizata de 
…………………………………. [se  inserează numele autorităţii contractante], 
 declar pe proprie răspundere ca: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de 
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si 
nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

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

 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.       
 
 
 
 
                    Ofertant, 
 
         ……………………….. 
         (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FORMULARUL   8  
  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

_______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din 
Ordonanţa de urgenţa 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, 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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
_________________________ . 
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
   FORMULAR NR 18 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE        
privind neîncadrarea  în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006  

 
 
 
 

 Subsemnatul(a) ………………………… (se inserează numele operatorului 
economic-persoana juridica) in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de ……………..[se menţionează procedura] pentru achiziţia de …..…………………….. 
[se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], 
la data de ………………. [se inserează data], organizata de 
…………………………………. [se  inserează numele autorităţii contractante], 
 declar pe proprie răspundere ca: 
 
 
  Nici unul din membrii consiliului de administra ţie/organ de conducere sau 
de supervizare ale firmei pe care o reprezint nu su nt so ţ/so ţie, rud ă sau afin pân ă 
la gradul al patrulea inclusiv şi nu se afl ă în rela ţii comerciale cu persoane ce de ţin 
func ţii de decizie în cadrul autorit ăţii contractante. 
 
 
 
 
 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.       
 
 
 
 
                    Ofertant, 
 
         ……………………….. 
         (semnătura autorizată) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
      SECŢIUNEA IV     

                     

                                   CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI 

                                                      nr._________din_______ 2010 

  
 
1. Partile contractante  
              Municipiul Tg. Mure ş, P-ţa Victoriei nr. 3, telefon/fax 0265-268330, cod fiscal 
4322823, cont trezorerie RO03TREZ47624510220XXXXX, reprezentata prin dr. Dorin 
Florea – primar şi ec. Kiss Imola –director economic, în calitate de achizitor,  
    si 
            S.C._______ S.R.L. cu sediul în_______________  telefon/fax 0265-230334, 
numar de inmatriculare__________ , CUI _____________ , cont ______________                   
deschis la Trezoreria_________ , reprezentata prin__________ , in calitate de 
executant, a intervenit prezentul contract. 
 
 
    2. Obiectul si pretul contractului 

   2.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze lucrarea  in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 

    2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul contractului in 
conformitate cu oferta financiara depusa de executant. 
    2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre 
achizitor este de ____________ lei la care se adaugă TVA . 

 

    3. Durata contractului 
    3.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea asa cum este 
prevazut in graficul de executie, in termen de _______ luni de la  data predării 
amplasamentului. 
 
    4. Definitii 
    4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat 
intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in 
calitate de executant; 
    b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in 
prezentul contract; 
    c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza 
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale 
asumate prin contract; 

    d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in 
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 
    e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea; 



  

    f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului 
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. 
    g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
    5. Aplicabilitate 
    5.1. - Contractul de executie intra in vigoare dupa ce executantul va face dovada 
deschiderii contului in care se va constitui garantia bancara de buna executie, asa cum 
s-a convenit la pct. 11 din prezentul contract, dar nu mai târziu de trei (3) zile de la data 
semnării prezentului contract. 
 
    6. Documentele contractului 
    6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract. 
    6.2. - Documentele prezentului contract sunt: 
    a) acte aditionale, daca exista; 
    b) grafic de executie; 
    c) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
    d) caietul de sarcini; 
    e) alte anexe la contract. 
 
    7. Standarde 
    7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea 
calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in 
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori 
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in 
contract. 
    (2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca 
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 
 
    8. Caracterul confidential al contractului 
    8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in 
afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada 
de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile 
contractuale. 
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii 
necesare in vederea indeplinirii contractului. 
    8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de 
informatii referitoare la contract daca: 
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la 
cealalta parte contractanta; sau 
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 



  

    9. Drepturi de proprietate intelectuala 
    9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 
    a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor 
sau incorporate in acestea; si 
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia 
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
 
    10. Protectia patrimoniului cultural national 
    10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori 
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in 
relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 
    10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca 
muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze 
obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de 
indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini 
dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor 
astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, partile vor stabili: 
    a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
    b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului. 
    10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea 
obiectelor prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si 
comisia monumentelor istorice. 
 
    11. Garantia de buna executie a contractului 
     11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a 
contractului prin deschiderea în termen de 3 zile de la data semnării contractului a unui 
cont in care se va depune de către executant, o sumă iniţială care nu trebuie sa fie mai 
mică de 0,5 % din pretul contractului, respectiv ________lei  
    (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează sa alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractului până la concurenţa 
sumei stabilită drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire, respectiv 
______________ lei. 
    (3) Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze executantul despre vărsământul 
efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă 
în favoarea executantului. 
  11.2. Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite 
ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada deschiderii 
şi alimentării contului in care urmează sa se constituie garantia de buna executie. 
11.3 - Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel: 
             -   70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim. 
            - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a 
lucrărilor executate. 
    11.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie 



  

achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata 
obligatiile care nu au fost respectate. 
 
 
    12. Responsabilitatile executantului 
    12.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si 
de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu 
obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute in contract. 
    (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, 
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii 
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

   (3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de 
sarcini pe durata indeplinirii contractului. 
    12.2. – (1) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte 
de inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in 
ordinea tehnologica de executie. 
         (2) Executantul are obligaţia de a întocmii şi prezenta lunar situaţia de lucrări 
aferente lucrărilor executate. 
    12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de 
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea 
in constructii. 
    (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut 
de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari 
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate 
de achizitor, la cererea acestora. 
    (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au 
fost intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor 
permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrarilor. 

    (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele 
precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in 
situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe 
care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
    12.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile 
achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la 
lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca 
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
    (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) 
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor 
fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
    12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de 
reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, 
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii 
responsabilitatii respective. 
    (2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa 



  

rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea 
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru 
verificarea trasarii de catre proiectant executantul are obligatia de a proteja si de a 
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
    12.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul 
are obligatia: 
    a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe 
santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul 
sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) 
in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele 
persoane; 
    b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate 
de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor 
sau al asigurarii confortului riveranilor; 
    c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, 
proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de 
metodele sale de lucru. 
    12.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, 
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data 
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de 
receptie a acesteia. 
    12.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul 
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu 
stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
    a) confortul riveranilor; sau 
    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private 
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
    (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
    12.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau 
podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau 
distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza 
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si 
pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 
    (2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care 
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a 
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
    (3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este 
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii 
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror 
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 
    12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia: 
    a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; 



  

    b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 
materiale; 
    c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile 
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
    (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de 
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt 
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 
 
    13. Responsabilitatile achizitorului 
    13.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si 
avizele necesare in vederea executiei lucrarilor. 
    13.2. - Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor 
aparate de masurat se suporta de catre executant. 
 
    14. Inceperea si executia lucrarilor 
    14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil 
de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. 
    (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, 
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 
     (3) Executantul are obligaţia să comunice zilnic în scris achizitorului amplasamentul 
exact pe care se execută lucrările, precum şi numărul de personal şi utilajele angajate 
în execuţia acestora. 

    14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si 
sa fie terminate la data stabilita.Datele intermediare prevazute in graficele de executie 
se considera date contractuale. 

       (2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului, graficul de executie de 
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 
achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de 
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, 
in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va 
scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract. 

     (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor 
sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul 
este indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in 
normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va 
rezilia contractul.      
    14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor 
si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile 
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului 
tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este 
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului. 
    (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de 
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascunse. 
    14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de 
executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor vor fi 
prezentate de executant odată cu transmiterea documentelor de decontare. 



  

    (2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele 
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si 
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului. 

    (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca  
materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate 
cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
    14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului. 
    (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 
    (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la 
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca 
este cazul. 
    (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost 
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea 
vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 
 
    15. Intarzierea si sistarea lucrarilor 
    15.1. - In cazul in care: 
    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
    b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 
    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit 
prin incalcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite 
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin 
consultare, partile vor stabili prin act aditional: 
    (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
    (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 
     
    16. Finalizarea lucrarilor 
    16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut 
sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in 
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 
    16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor sau a partilor din lucrări care pot fi receptionate, 
executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului,in termen de 7 zile de la 
aceasta,ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea 
comisiei de receptie. 
    (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe 
teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de 
receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 
    16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in 
vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge receptia. 
    16.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de 
vedere fizic si functional. 
 
    17. Perioada de garantie acordata lucrarilor   



  

  17.1. - Perioada de garantie acordată lucrărilor este de 36  luni şi curge de la data 
receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din 
punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala. 
  17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, 
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe 
cheltuiala proprie, in termen de 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor 
folosind in acest scop utilaje si materiale care sa asigure o buna executie a lucrarilor 
indiferent de conditiile climaterice. Aceasta obligatie persista si in cazul in care 
activitatile mai sus mentionate sunt necesare ca urmare a: 
    a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
    b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei parti din lucrari; sau 
    c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile 
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. 
    (3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind 
executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat si platit ca lucrari suplimentare. 
    17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. 
(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le 
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la 
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
    18. Modalitati de plata 
    18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 180 
de zile de la emiterea facturii de catre acesta.  
    18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea 
perioadei prevazute la clauza 18.1 si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela 
la prevederile clauzei 24.1, acesta din urma are dreptul de a sista executarea lucrarilor 
sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul onoreaza factura executantul 
va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 
    18.3.-(1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului 
(antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt 
timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de 
lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din 
situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute 
executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in 
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
    (2) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de 
catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate. 
    (3)  - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, 
numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta 
de lege. 
    18.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie 
finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi 
intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere 
fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa 
expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru 
lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.  



  

 
    19. Actualizarea pretului contractului 
    19.1. – Nu se acceptă actualizarea pretului contractului. 
     
    20. Asigurari 
    20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, 
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum 
si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 
    (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 
    (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, 
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
    (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte 
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
    (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii 
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau 
prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
 
    21. Amendamente 
    21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
     
    22. Subcontractanti 
    22.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii 
desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
    22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate 
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 
    (2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si 
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 
    22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
indeplineste contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care 
indeplineste partea sa din contract. 
    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca 
acestia nu indeplinesc partea lor din contract. 
    22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a 
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul 
contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
    23. Penalitati, daune-interese 
    23.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi 
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din 
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu un procent de 0,1 % din 
valoarea contractului fara TVA, pentru fiecare zi de întârziere reprezentând 
____________lei. 



  

   23.2 – Pe durata de execuţie a contractului prevăzută la art. 3.1,  dacă partea în culpă 
şi care datorează penalităţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale care au determinat 
aplicarea acestora, cealalaltă parte poate renunţa în mod unilateral la contract, fără 
intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punerea în întârziere a debitorului, în situaţia 
în care  cuantumul penalităţilor ajunge la un procent de  10 % din valoarea totală a 
contractului.         
 
  24. Rezilierea contractului 
 24.1 – Nerespectarea de catre executant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde 
plata de daune-interese in cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A., 
respectiv_____________________ 
24.2. – Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la 
transmiterea notificarii scrise de catre achizitor, daca executantul nu-si indeplineste 
obligatiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul 
contract constituie titlu executoriu. 
 24.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel 
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat 
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
 24.4.  - In cazul prevazut la clauza 24.3 si 24.2 executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
     
    25. Cesiunea 
    25.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale 
asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului. 
    25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia 
sau orice alte obligatii asumate prin contract. 
     
    26. Forta majora 
    26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
    26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 
    26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 
acesteia. 
    26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri 
care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor. 
    26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin 
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte 
daune-interese. 
 
    27. Solutionarea litigiilor 
  27.1 Pentru rezolvarea oricărei neînţelegeri sau dispute părţile se vor supune 
reglementărilor speciale  ale O.U.G. nr.34/2006 privind achiziţiile publice şi prevederilor 
Legii contenciosului administrativ. 
 
   28. Limba care guverneaza contractul 
    28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 



  

    29. Comunicari 
    29.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 
momentul primirii. 
    29.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau 
e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
             Achizitor,                                                                           Cont ractant
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