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1. Date generale 

 

1.1. Obiectul contractului 

Execuția de lucrări de înlocuire conductă apă de dimensiune 125 mm și 

1163 ml, montare hidrant dimensiune 100 mm, două cămine de vizitare, un 

robinet golire și un robinet oprire. 

Bazinul de apă existent aflat suprateran, se va curăță, dezinfecta și se va 

executa un strat hidroizolant eficient pentru a nu permite scurgeri.  

Este necesară efectuarea imprejmuirii bazinului în suprafață de 90 mp, se 

va folosi plasă gard pe structura metalică și stâlpi metalici cu fundație din beton. 

După efectuarea lucrărilor de înlocuire țeavă se va amenaja terenul astfel 

încât să fie practicabil pentru circulație. 

 

1.2. Amplasamentul lucrării 

Lucrarea se va desfășura în comuna Porumbacu de Jos, sat Scoreiu, 

intravilan și extravilan, zona Scorel, conform planșă atașată la prezenta 

documentație. Vizitarea amplasamentului și a traseului privind lucrarea de 

înlocuire țeavă apă se va face împreună cu reprezentanții primăriei comunei 

Porumbacu de Jos. 

 

1.3. Situația actuală 

În prezent, în localitatea Scoreiu există un bazin de apă, construit din beton 

armat, care prezintă fisuri și degradări, astfel este necesară curățarea, dezinfecția 

acestora și se va executa un strat hidroizolant eficient pentru a nu permite 

scurgeri. 

După efectuarea acestor reparații se va înlocui țeava de apă existentă, în 

lungime de 1166 ml. 

După efectuarea lucrărilor de înlocuire țeavă se va amenaja terenul astfel 

încât să fie practicabil pentru circulație. 

 

1.4.  Pregatirea traseului  

Amenajarea traseului, pregătirea amplasamentului (eliberarea  

terenului, asigurarea accesului de-a lungul traseului pentru 

aprovizionarea materialelor și manipularea acestora).  

Marcarea traseului și fixarea de reperi în vederea executării  lucrării.  

Recepția, sortarea, transportul țevilor și a materialelor necesare 

pentru execuția lucrărilor. 

 

1.5. Săpătura  

Execuția șanțului  

Executarea săpăturii va începe numai după completa organizare a  

lucrărilor și aprovizionarea cu materiale (conducte, piese speciale,  materiale 

pentru sprijiniri) și a utilajelor de execuție (pentru săpat, transport, 



compactări, refacerea izolațiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul 

de materiale, pentru ca tranșeele să stea deschise o perioada cât mai scurtă de 

timp. 

Săpătura se va efectua la o adâncime de 1 m, aceasta adâncime se 

justifică prin necesitatea unei protecții împotriva înghețului și a bunei 

stabilități a conductelor flexibile la sarcinile de suprafață. 

Săpătura se va realiza cu pereți verticali, sprijiniți, proteja ț i  cu 

parape ț i  ș i  semnalizare  rutieră .  Realizarea sprijinirilor se va face 

respectând “Regulamentul privind protecția muncii în construcții”, cap.19 art. 

567- 590. 

 

1.6. Realizarea patului de pozare  

Comportamentul conductelor din polietilena este influențat și condiționat 

de modul corect de realizare a radierului transeii, a patului de fundare și a 

umpluturilor.  

Pozarea conductei se va face astfel încat să se realizeze:  

-acțiunea efectului lateral al terenului;  

-protecția tubului împotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din 

prezența unor corpuri dure la periferia sa. 

Zona de umplutură se realizează în straturi succesive, din materiale 

excavate pe toata lățimea șanțului. 

Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea 

tubului, în special la tuburile deformabile. Trebuie să se compacteze în jurul 

tubului atât cât este necesar pentru asigurarea stabilității conductei. 

Pentru a marca existenta conductei de apa, in cazul deschiderii  

unei sapaturi, se va amplasa in umplutura, deasupra generatoarei  

conductei, la 50 cm, o banda longitudinala din PVC, de culoare albastră ( 

bandă de semnalizare). 

Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat pentru evitarea 

inundarii santurilor, situatie in care se schimba pozitia conductei in sant. 

Dulapii orizontali, atat la sprijinirile orizontale, cat si la cele verticale 

(daca e cazul) nu se vor scoate decat pe masura executarii umpluturilor. 

 

1.7. Manevrarea, transportul și depozitarea tuburilor  

Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ ușor de manevrat. De 

asemenea, sunt robuste, rezistente la șocuri și nu se sparg. Este însă absolut 

obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena să se facă cu atenție, pentru 

a fi ferite de lovituri și zgârieturi.  

Pentru manevrare și ancorare este admisă numai folosirea de chingi din 

piele, cauciuc, nylon sau polipropilena, interzicându-se folosirea lanțurilor sau 

cârligelor metalice în contact cu materialul, evitându-se astfel alunecarea 

tuburilor în poziție înclinată și deteriorarea lor.  



La încărcare și descărcare și la alte diverse manipulări, tuburile nu vor fi 

aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.  

Tuburile din polietilena se livrează și se transportă orizontal, în pachete 

ambalate pentru diametre Dn > 110 mm și în colaci sau pe tamburi pentru Dn 

< 110 mm.  

Tuburile din polietilena cu Dn > 110 mm se vor așeza în stive cu înălțime 

maximă de 1,5 m.  

Se recomandă astuparea provizorie a capetelor tuburilor pentru a 

împiedica intrarea animalelor, pietrelor, pământului sau apei. Pe timpul verii, 

pentru a fi ferite de soare, tuburile, și piesele din polietilena se vor transporta 

acoperite cu prelate și se vor depozita în locuri acoperite sau magazii.  

Este obligatorie evitarea oricărui contact cu hidrocarburi (carburanți, 

uleiuri etc.).  

Depozitarea se va face pe suprafețe orizontale, pentru păstrarea 

caracteristicilor geometrice ale tuburilor, iar piesele se vor depozita în rafturi, 

pe sortimente și dimensiuni.  

Temperatura recomandată de depozitare este între +50 C+400 C , departe 

de orice surse de căldură.  

La manipulare, transport și depozitare este obligatorie respectarea 

următoarelor reguli:  

-ridicarea și nu tararea sau rostogolirea pe pământ sau obiecte dure ;  

-evitarea contactului cu piesele metalice iesite în afară, cu protejarea 

părților metalic ale vehiculului  și controlarea platformelor camioanelor 

și a paleților de manevrare;  

-stocarea se va face pe suprafețele plane și amenajate, iar în cazul unei stocari 

de lungă durată se va evita contactul direct cu solul;  

-stocarea colacilor se va face de preferință culcați, pe o înălțime de 

maximum un metru, iar dezlegarea colacilor din chingi se va face numai în 

momentul utilizării lor pe șantier, tuburile vor fi utilizate în ordinea livrărilor.  

În cazul tuburilor înfășurate pe tamburi se vor respecta 

următoarele reguli speciale:  

-sprij inirea  pe o parte  ș i  pe alta  a  tamburului  este  obligatorie chiar 

pe suprafețe plane, atat pentru ambalajele pline cât  ș i  pentru  cele  goale 

ș i  se poate  real iza  cu ajutorul  cărămizilor;  

-la transport cu camionul tamburul va fi așezat astfel încât să fie sprijinit în 

patru puncte de platforma și legat cu chingi, în așa fel încât eforturile să se 

exercite asupra părților metalice ale tamburului și nu asupra tubului;  

-legarea in chingi a tubului, realizata strat cu strat se va pastra pana la 

utilizarea pe santier, cand colacii vor fi dezlegati din chingi, iar extremitatea 

exterioara va fi solid ancorata inainte de orice manevrare. 

Inainte de a fi montate, tuburile, si piesele din polietilena vor fi verificate 

vizual si dimensional.  

 



La examinarea vizuala:  

-tuburile trebuie sa fie liniare;  

-culoarea tuburilor sa fie uniforma;  

-suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara denivelari, necojita, 

fara fisuri, arsuri, incluziuni sau zgarieturi;  

-sectiunea transversala a tubului nu va avea goluri de aer, incluziuni sau 

arsuri.  

 

La examinarea geometrica:  

-abaterile geometrice ale tuburilor, pieselor din polietilena, la masurarea cu 

sublerul se vor inscrie obligatoriu in normele DIN 8075 si ISO 12162.  

Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la 

receptie si nu se vor introduce in lucru. 

Spalarea cu apa curata a conductelor in interior;  

-Dezinfectarea conductelor (deoarece transporta apa potabila),  

apoi spalarea cu apa curata, dupa care se recolteaza probe de apa  

care se vor analiza in laborator specializat pentru a verifica  

incadrarea in standardele de calitate;  

 

1.8. Montarea accesorilor și a altor elemente necesare  

Hidranți  

Tipul de hidrant folosit va fi hidrant subteran, diamentru 100 mm. 

Hidrantii supraterani vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu 

respectarea adancimii de acoperire de minim 1 m din dreptul generatoarei 

superioare a cotului hidrantului. 

La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:  

-evitarea introducerii de pamant sau pietre;  

-asezarea talpii cotului pe un radier de beton;  

-constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru  

evacuarea apelor de golire. 

- Cutia de protectie a hidrantului va fi din PVC dur. 

- Montare a 2 hidranți. 

 

Efectuarea de reparații bazin 

După golirea, curățarea și dezinfecția bazinului de apă existent, se va 

efectua reparația pereților interiori ai bazinului cu material hidroizolant, 

grosime minim 2 cm, în suprafață de 200 mp. 

 

Împrejmuire și protecție 

Se va monta pe bazin o tablă striată de minim 5 mm grosime, dimeniunea 

acesteia fiind de 2 mp, pentru protecția acestuia impotriva oricărei posibile 

contaminări.  



Se va executa gard din plasă de fier, cu stâlpi metalici fixați în fundație 

de beton. Suprafața totală prevăzută este de 87 mp. 

 

Cămine de vizitare 

Căminele de vizitare sunt prevăzute dupa stas 2448-73 cu cameră de 

lucru hc=2 m, din tub de beton cu cep și buză la canale dn 200. Se vor amplasa 

2 cămine de vizitare. 

 

Robineți 

Robineți necesari: de testare și golire instalație, de alamă, 20,7 bar, cu 

acționare manuală, utilizate ca accesoriu stingere incendii. 

Robinet de testare și golire instalație, din alamă, 20,7 bar, cu 

stropitoare1/2, acționate manual, DN 2 inch. 

 

Proba de presiune: 

Înainte de punerea în funcțiune, conducta de apă se va supune unor probe de 

presiune: 

- Încercarea pe tronsoanele conductei; 

- Încercarea pe ansamblu a conductei; 

- Încercările la presiune a apei se face numai cu apă. 

 

Înainte de efectuarea probei de presiune se verifică: 

- Concordanța lucrărilor executate cu documentația de atribuire; 

- Caracteristicele robinetelor, hidranților, golirilor, ventilelor de aerisire-

dezaerisire, reductare de presiune, clapetelor, altor armături etc. 

- Poziția hidranților și a vanelor îngropate; 

- Poziția și execuția căminelor de vizitare; echiparea acestora; 

- Protecția anticorozivă și hidroizolațiile; 

- Calitatea sudurilor și a îmbinărilor, unde este cazul; 

 

Proba presiune, spălarea și dezinfectarea țevii se va efectua conform 

prevederilor STAS 4163-3, STAS 3051, în conformitate cu prevederile 

producătorului de materiale, și a documentației de atribuire. 

 

 

Verificări și probe 

După efecuarea probei de presiune: 

- Se va întocmi procesul- verbal a probei de presiune; 

- Umplerea șanțului efectuat pentru introducerea țevii; 

- Verificarea gradului de compactare; 

- Refacerea terenului la starea inițială; 

 

 



Recepția lucrării 

Recepția reprezintă acțiunea prin care investitorul acceptă și preia lucrarea, 

aceasta putând fi data în utilizare, certificând faptul că executantul și-a îndeplinit 

obligațiile conform prevederilor contractuale și ale documentației de atribuire. 

Recepția conductelor pentru alimentare cu apă rece a consumatorilor din 

localitate se efectuează atât la lucrări noi, cât și la înlocuiri sau devieri locale de 

conducte. 

Recepția se face conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 

”Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora”( HG nr.273/1994) și altor reglementări specifice. 

 

Etapele recepției lucrărilor: 

1. Recepția la terminarea lucrărilor prevăzute în contract; 

2. Recepția finală- după expirarea perioadei de garanție prevăzute in contractul 

de execuție. 

 

Măsuri de protecție a muncii  

La execuția lucrărilor, executantul are obligația să aplice toate 

prevederile legale privind protecția muncii: ”Legea 90/1996”- o 

protecției muncii și ”Normele metodologice de aplicare”, ”Norme 

generale de protecție a muncii” elaborate de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății- 1966, ”Normele 

specifice de securitate a muncii” precizate în anexa II, precum și Ordinul 

nr. 9/N/15.03.93 al MLPAT-”Regulament privind protecția și igiena 

muncii în construcții”. 

În timpul executiei lucrărilor antreprenorul va lua măsurile de 

protecția muncii pentru evitarea accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri 

prin impact cu utilaje de transport sau manevra etc.), urmărind în 

principal respectarea normelor ce reglementeaza activitatea de protecție a 

muncii. 

ELABORAREA OFERTEI 

 

Valoarea estimată este de 450.OOO lei fără TVA. 

Oferta va conține: 

- Condiții privind eligibilitatea: declarație privind eligibilitatea, 

declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 

167 din Legea 98/2016, declarație privind evitarea conflictului de 

interese, declarație privind respectarea reglementărilor în domeniul 

mediului și protecției mediului, declarație privind respectarea 

reglementărilor din domeniul social și relațiilor de muncă, declarație 

privind acceptarea clauzelor contractuale, declarație privind 

confidențialitatea; 



- Oferta tehnică 
- Ofertă financiară 

 

PERSOANELE CU FUNCȚII DE DECIZIE: 
POȘA GEORGETA- MARIA – PRIMAR 

FILIMON IOAN- VICEPRIMAR 
SITTERLI OVIDIU- IOAN- SECRETAR GENERAL 
CARCALICIU LUCICA- CONTABIL 

VONICA CRISTINA- IULIA- CONSILIER PRIMAR 
CU ATRIBUȚII ACHIZIȚII PUBLICE 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PORUMBACU DE JOS:  

MANDEAL RADU- NICOLAE 

MARTINCU DOREL  

MALANGĂ ADRIAN- NELU  

LĂZĂRICIU ILIE  

SMIOREANU MARIA  

PETRAR LIVIU  

MAGLIANO LINO  

SCHIOPU ELENA  

STOICA MIREL MIHAI 

STRAVA IOAN  

VÎRTAN IOAN 

VULCAN COSTEL 
 

Oferta se va prezenta în plic și va conține declarațiile privind eligibilitatea, 

oferta tehnică și oferta financiară la sediul autorității contractante: str. Principală 

nr.253, localitatea Porumbacu de Jos, județul Sibiu, sau pe poșta electronică la 

adresa de e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com, până la data de 09.05.2022, 

ora 15:00. 

 

Termene de executie 

Termenul de execuție este de 2 luni de la emiterea  ordinului 

de începere a Iucrărilor. 

În cazuri temeinic justificate de Constructor (spre ex. in cazuri mai 

complexe, care necesita mai multe tipuri de operațiuni, vreme  

nefavorabila, etc.), acesta poate solicita Beneficiarului un termen 

extins  (mai mare)  față  de cel prevazut anterior. Urmare analizării 

solicitării justificate a Constructorului, Beneficiarul poate admite sau 

respinge modificarea termenului general de execuție. Constructorul 

are obligatia de a respecta termenele de execuție stabilite de 

Beneficiar. 

mailto:primariaporumbacu@yahoo.com


 

Garanția de participare 

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea 

contractului fără TVA. 

Garanția de bună execuție este irevocabilă și se constituie, in conformitate 

cu prevederile a rt. 40, din HG n r. 395/2016. 

Garanția de bună execuțíe a contractului se constituie de către contractant 

in scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantítativă, calitativă 

şi in perioada convenită a contractul ui de achiziție publică. 

Garanția de bună execuțíe se constituie in termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului de achiziție publică. 

Conform Art. 40 alin. (1), garanția de bună execuție se constituie prin 

virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de 

credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in condițiile 

legii, şi devine anexă la contract. Garanția de bună execuție se poate constitui şi 

prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, dacă parțile 

convin acest lucru, in acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont 

la dispoziția autorității contractante la Trezoreria Statului. Modul de constituire 

se prevede in mod clar in contract. 
 

DESCHIDEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR. 

Ofertele se vor deschide în data de 10.05.2022, ora 12.00. 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este ”prețul cel mai scăzut” 

dintre ofertele declarate admise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARE 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire formular 

1 Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din 
Legea 98/2016 

 

2 
Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 
din Legea 98/ 2016 si art. 167 din Legea 98/2016 

 

3 
Declarație pe propria răspundere de neîncadrare în situațiile prevăzute la art. 59- 60 din Lg. 98/ 
2016 privind achizițiile publice, 

 

4 
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului 

5 Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul social si al relațiilor de muncă 

 

6 
Formular de oferta  

7 Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale 

8 Declaratie cuprinzand informati ile considerate confidentiale 



OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 2 

 

(denumirea/numele) 

 

 

 
  Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) 
 

Subsemnatul, ____________________, reprezentant/împuternicit al 

_______________________ (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe 

judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de 

corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în 

care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau 

de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

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

privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile coi espunzătoare ale legislației penale a statului în 

care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor 

măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu 

modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 



Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările  ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din 

Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

 De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 

sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de i eprezentare, de decizie sau de control 

în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 

98/2016. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg 

ca autoritatea contractantă are  dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

Prezenta declarație este valabilă până la data de    (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).



 

 



0PERATOR ECONOMIC         Formular nr. 3 

 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din 

Legea 98/2016 
 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana 
juridică], în calitate de ofertant la procedura de ..................................................... pentru achiziția de 
..................................................., cod CPV ..................................., la data de ...................., organizată de 
Comuna Porumbacu de Jos, declar pe proprie răspundere că: 

 

1. Nu ne-am încãlcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea 
nr. 98/2016. 

2. Nu ne aflam in oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/20 16, 
respectiv: 

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

b) nu ne aflăm in procedura insolvenței sau în lichidare, in supraveghere judiciarà sau in încetarea 
activitáții; 

c) nu am comis o abatere profesionalä gravă care ne pune in discuție integritatea; 

d) nu am încheiot cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței in cadi ul Sau 
în legătură cu procedura în canzã; 

e) nu ne aflãm intr-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legãtură cu procedura in 

cauzä; 

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 

g) nu ne-am încãlcat în mod gray sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unuí contract 
de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încălcãri au dus la încetarea anticipată a respectivuluí contract, plata de daune-interese 
sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 
contractante in scopul verificării absenței motivelor de excludere sau at îndeplinirií criteriilor de calificare 
și selecție; 

i) nu am încercat să infiuențám în mod nelegdl procesul decizional at autorității contractante, sá obținem 
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire 
și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influențá semnificativd asupra deciziil or 
autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire. 

 
  Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi ințeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformã cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației pe8ale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

 



Formular nr. 4 

OPERATOR ECONOMIC 

 

  (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAȚIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a........................, în calitate de .................................. (ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), la.............................., în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind  

atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului  în 

declarații, următoarele: 

a) niciuna dintre persoanele care deține părti sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 

ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 

consiliul de administrație/organul de conducere s a u  de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 

subcontractanților propuși, nu participi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

b) eu sau terții susținători ori subcontractanții propuși nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul a1 doilea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a         autorității contractante; 

c) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 

financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența 

și imparțialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

d) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de 

administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi, 

persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin pănă la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale 

cu persoane cu funcții de decizie in cad rul autoritdții contractante, implicate în procedura de atribuire; 

e) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin pănă la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritdții 

contractante și care sunt implicate în procedura de atribu tre. 



2. Subsemnatul/a ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziție publică sau, in cazul în care vom fi desemnați caștigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziție publică. 

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 

situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice 

aspect teh nic și financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 

 

 

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

  Operator economic, 

   

  (semnătura autorizată) 



Ofertantul Formulare nr. 5 

 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTĂRILOR  DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI 

PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

Subsemnatul ........................... reprezentant legal al ......................................................, 

participant la procedura de achiziție având ca obiect: ................................................................ 

(denumirea contractului) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de 

fals în declarații, că vom respecta și implementa prestarea serviciilor/executia lucrărilor  cuprinse în ofertă 

conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația 

națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul 

mediului și protecției mediului. 

 
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, făcută unui organ sau instituții 

de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori imprejurarilor, declarația făcută 

servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă ». 

 

 

Data completării, Ofertantul, 
 

(semnătura autorizată) 



 Ofertantul 

 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTĂRILOR               DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL 

RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

Formular nr. 6 

 

Subsemnatul .....................................     reprezentant  legal  al ......................................., 

participant la procedura de achizitie avand ca obiect: .......................................................... (denumirea 

contractului) declar pe propria răspundere că vom respecta și implementa prestarea serviciilor/execuția 

lucrărilor cuprinse în ofertă conform reglementărilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 

Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile 

internaționale în domeniul social și al relațiilor de muncă. 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 

referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligații. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, făcută unui organ sau instituții de stat ori 

unei alte unități dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori imprejurărilor, declarația făcută servește pentru 

producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ». 

 

 

 

 

 
Data completării, Ofertantul, 

(semnatura autorizată) 



Ofertantul 

  

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Formularul nr. 7 

 CĂTRE: ..................................................... 

 (denumirea autorității contractante și adresa completă)  

 

Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 

(denumirea/numele ofertantului) ______________________________, ne  oferim ca, în conformitate cu prevederile  

si cerintele   cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările  

de ______________________________________ (denumirea achiziției publice) pentru suma de 

  (moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare 

de    

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile de executie 

cat mai curand posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în ___________ luni 

calendaristice, în conformitate cu graficul anexat în oferta tehnică. 

3. Ne angajăm să menținem această oferta valabilă pentru o durata de   zile, respectiv până la  

data de _____  și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  

expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publica această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

S. Precizam ca: 

|_|depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 

in mod clar "alternativa"; 

|_|nu depunem ofertă alternativă.  

( bifați opțiunea corespunzătoare) 

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să 

constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe 

care o puteți primi. 
 

 
 
Numele _________________                         

(denumire/numele operator economic) 
 
Data / /       

 
_______________  (semnătura), În calitate de ___________, legal autorizat să semnez oferta pentru  
și în numele _____________________(denumirea,/numele operator economic).



 

 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. din    
 

Preambul 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiiÎe publice, s-a încheiat prezentul contract de 
execuție lucrari, între 

 

COMUNA PORUMBACU DE JOS, cu sediul în localitatea Porumbacu de Jos, str. Principală, nr. 
253, cod poștal 557190, telefon 0269522101, fax 0269522201, cod fiscal 4480246, reprezentată prin 
Georgeta- Maria Poșa- Primar, în calitate de achizitor pe de o parte 

 

........................cu sediul în .........................,........., tel.......,............., fax. ........................... avand cod 

unic de in registrare ................., înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. ............,......., avand cont 
deschis la Trezoreria .................., nr. ........................, reprezentată prin .............................................. , în 

calitate de executant 

 

2. Definiții 

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

a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale; 

b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract;  
c.  pretul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul tucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 
acestora, care nti putea fi prevdzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 
inundații sau orice alte catastrofe naturale, resti icții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibiJitate de executate, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 
uneia din părți. 

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

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul ”zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul  contractului 

- Executantul se obliga, să finalizeze și să remediere orice defecte, avand ca obiect: Execuția de lucrări de  

înlocuire conductă apă de dimensiune 125 mm și 1163 ml, montare hidrant dimensiune 100 mm, două cămine 

 de vizitare, un robinet golire și un robinet oprire, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

4.1 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit in prezentul contract, pentru lucrarile 
executate. 

 

5. Pretul contractului 



5.1. - Valoarea totala a contractului este de ................... lei (exclusiv TVA), la cere se adaugă T.V.A. 

....................... . lei. 

 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata executării lucrărilor, este de 2 luni, calculate de la data transmiterii ordinului de   începere a 
lucrărilor. 
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte dupa expirarea perioadei de garantie acordată  lucrarilor, 
asa cum este prevăzuta la clauza 19.1. 

 

7. Documentele contractului 

7.1 - Documentele contractului sunt: 

- formular de ofertă și anexele la acesta; 

- propunere tehnică si propunerea financiara; 

- clarificarile din perioada de evaluare; 

- caietul de sarcini ; 

- garantia de buna execuție; 

- acordul de asociere (daca este cazul); 

- contractul/contractele de subcontractare (daca este cazul); 

- angajament ferm de sustinere din partea tertului/tertilor (daca este cazul); 

- acte aditionale (daca este cazul). 

 

8. Protecția patrimoniului cultural nafional 
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în i elațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului. 
8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și 
înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile 
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, executantul suferă 
întărzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare. 
8.3. - Executantul are obligația de a colabora cu o persoana autorizata pentru supraveghere arheologică pe 
tot parcursul intervențiilor care presupun excavații si de a informa achizitorul despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1. 
8.4 - Achizitorul are obligația, de indată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de po]iție și comisia monumentelor istorice. 

 

9. Obligațiile principale ale executantului 

9.1 - (1) Executantul răspunde pentru calitatea lucrarilor executate. 

- (2) Executantul are obligația, de a executa și de a finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile 
ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract. 

(3) Executantul are obligația 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 



prevazute in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract si pentru a i especta gi’aficul de execuție. 

- (4) Executantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, 
prin personal, propriu si responsabilă tehnici cu executia, autorizati, precum si printr-un sistem propriu 
conceput si realizat. 

-(5) Executantul are obligația de a executa lucrarile cu respectarea conditiilor impuse prin avizele 
eliberate de catre detinatorii de utilitati. 
9.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor 
executate pe santier precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a 
reglementarilor legii privind calitatea in constructii (Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare). 
9.3 - (1) Executantul are obligația de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la l ucrare. 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 obligația de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. Executantul va deschide un registru de santier in care se vor consem na toate 
dispozitiile achizitorului. 

(2) I n cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in 
execuție care genereaza costuri suplimentare reale, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului si vor fi exigibile conform art. 20.6. In acest sens executantul va prezenta estimarea costurilor 
suplimentare aferente. 
9.4 - (1) Pe parcursul execuției lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația: 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata 
si de a mentine santieriil (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt 
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele 
persoane; 

b) de a procura si intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati 
competente, in scopul protejarii lucrarilor. 

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 provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
9.5 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamente lor si 

instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data 
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

9.6 - (1) Pe parcursul execuției lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, 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 ocu parea dru murilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane; 
c) diverse manifestari organizate si/sau aprobate de Comuna Porumbacu de Jos. 

(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 obligația 
prevazuta la alin.(I}, pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.7 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul 
Santierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau a1 orică ruia dintre 
subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza 
încărcăturile, în așa fel încăt traficul suplimentar ce va rezulta în



mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamente lor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe Santier, 
să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale dru murilor 
respective. 

(2) In cazul in care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu/sau care se 
află pe traseul șantieru lui, datorită transportu lui materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea 
respectivelor dru muri. 

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti 
consolidarea, modificarea sau imbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului. 

9.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrarii, executantul are obligația: 

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si indeparta molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

d) de a mentine estetica santierului. 

(2) Executantul are obligația de a interveni pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai cu acele materiale, 
echipamente, instaJatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in 
perioada de garantie. 
9.9 — Executantul are obligația redactarii, intocmirii si afisarii panoului de identificare a lucrarii in execuție, 
conform prevederilor legale. 
9.10 —Accesul mijloacelor de transport se va face pe un traseu stabilit impreuna cu achizitorul. Accesul cu 
mijloace de transport agabaritice (daca este cazul) se va face numai in cazuri exceptionale, cu acceptul 
scris al achizitorului. 
9.11 - Executantul are obligația de a semnaliza în mod corespunzător zona în care se execută lucrările. 
9.12 — Semnalizarea l ucrarilor care 5e executa pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este insotita pe timpul 
noptii de lampi cu lu mina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu 
avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la traric, conform 
reglementarilor in vigoare. 
9.13 — Executantul are obligația de a face raportari privitoare la executia contractului, intr-o forma ceruta de 
achizitor si a justifica eventualele intarzieri, neconformitati, urmand ca decizia sa fie luata de com un acord 
achizitor — executant. 
9.14 — Executantul asigura echipament de protectie pentru reprezentantul achizitorul ui (inspectorul de santier 
sau, daca este cazul, alta persoana fizica). 
9.15 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

- reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătura cu execuția iucrărilor sau încorporate în acestea; și 

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente. 

9.16 — La finalizarea retelelor de canalizare, daca este cazul, executantul are obligația de a face inspectiile cu 
echipamente video, si de a prezenta rapoartele de inspectie. 
9.17 - Costurile pentru consumu 1 de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat aferente 
organizarii de santier, se suportă de către executant. 
 
 
 
 
 

10. Obligațiile tertului sustinator 
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10.1. - l n cazul in care executantul, intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tertul sustinator se 
obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, pentru partea din contract 
ce face obiectul angajairientului ferm. 
10.2. - Tertul sustinator este obligat sa raspunda pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca 
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament. 
10.3. - In cazul in care pe timpul derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator, aceasta se va 
face prin Act aditional sem nat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant. Dupa incheierea Actului 
aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la indeplinire a contractului, este de 5 
zile lucratoare, de la semnarea actului aditional. 

10.4. - Tertul sustinator este obligat sa raspunda fata de beneficiar pentru partea din contract ce face obiectul 
angajamentului ferm, conform clduzel or contractuale. 
10.5. - Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului de plin drept, fard somatie, 
fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de daune-interese, 
cu aplicarea art. 10.2. 

 

11. Obligațiile achizitorului 

11.1. -(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 

• amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

• căile de acces; 

 

12. Sancțiun•’ Pentru neîndeplinirea culpabifă a obligatiilor 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 
asumate la termenele stipulate in contract, achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, cu titl u 
de dobanda legala penalizatoare, o sumă egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, 
plus 8 puncte procentuale care se aplica la valoarea obligatiilor neindeplinite pana la indeplinirea efectiva a 
acestora, bară ca această perioadă să depășească 10 zile calendaristice, caz în care se aplică prevederile 
clauzei 22.1. 
12.2 Dobanda penalizatoare prevazuta la art.12.1 curge de la data la care executantul trebuia sa indeplineasca 
obligatiile contractuale la termenele stipulate in contract. 
12.3 - l n cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la clauza 20.2, atunci acesta are 
obligația de a plati, dobanda legala penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a 
Romaniei plus 8 puncte procentuale in conditiile dispozitiilor art.153 S din Noul Cod Civil . 

12.4. — Obligația de plata a dobanzii penalizatoare ce incumba achizitorului stabilita la art.12.3 opereaza 
numai in situatia in care: 

a). Executantul inclusiv subcontractantii si /sau tertii sustinatori acestuia si-au indeplinit obligatiile 
contractuale 

b). Executantul nu a primit suma datorata la scadenta cu exceptia cazul ui in cai e achizitorului nu ii 
este inputabila intarzierea. 

12.5. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul 
semestru. 

 

13. Despăgubiri 

13.1. Executantul va despăgubi, proteja și apăra, pe cheltuiala sa, achizitorul pentru și împotriva tuturor 
actiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune ori omisiune a 
executantului, în executarea prezentului contract, inclusiv impotriva oricărei încălcări a 
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prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate 
intelectuală precum dreptul de autor. 

13.2. Executantul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, în 
situația neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, cu excepția situației 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini și /sau documentatia tehnică. 

13.3. Pe cheltuiala sa, executantul va despăgubi, proteja și apăra achizitorul, pentru și împotriva tuturor 
acțiunilor în justiție, reclamațiilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de către 
executant, în condițiile în care executantul este notificat de către achizitor despre asemenea acțiuni, revendicări, 
pierderi sau pagube, după ce achizitorul a luat cunoștință despre acestea; limitarea responsabilității nu se va 
aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenționată a obligațiilor. 

 

14. Drepturi de proprietate intelectuală: 
14.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către executant sau de către personalul său 
salariat ori contractat în executarea prezentului contract vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După 
încetarea prezentului contract, executantul nu va utiliza documentele sau materialele elaborate ori compilate, 
în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract, fără acordul scris prealabil al achizitorului. 
14.2. Executantul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste 
servicii/lucrari în cursul executării altor servicii/lucrari pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată 
de achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
14.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor ri proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va 
putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviin ța, fără limitare geografică ori de altă 
natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

Clauze specifice 

 

15. Garantia de bună execuție a contractului: 

15.1 - (1) Gdranția de bună execuție este de 10,00 % din valoarea fără TVA, a contractului. 
Garantia de buna execuție se constituie in conformitate cu prevederile din art. 40, din I-IG nr. 395/2016 Norme 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

- (2) Executantul are obligația de a constitui garantia de buna execuție in termen de 5 zile 

lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 

15.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare in maximum 3 zile lucratoare 

de la comunicarea contului de buna execuție. 
15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garantiei de bună execuție, in limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu își execută/ executa cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asu pra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația 
de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
15.4 — Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție dupa cum urmeaza: Valoarea 
garantiei de buna execuție aferenta lucrarilor executate, se restituie astfel: 

- 70 % din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca un a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim; 
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restul de 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului verbal de receptie finala. 

 

16. Începerea şi execuția lucrărilor 

16.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului in acest sens din partea achizitorului, respectiv in maximum 3 zile de la primirea ordinului de 
incepere a lucrarilor. 
16.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform prevederilor din contract şi să fie terminate la data stabilită 
inclusiv admiterea recepției la terminarea lucrărilor. 

(2) Executantul va prezenta, in maxim 5 zile de la semnarea contractului, graficul de execuție actualizat, in 
functie de prioritatile stabílite de catre autoritatea contractanta. l n cazul în care, pe parcurs, desfăşurarea lucrãril or 
nu concordã cu graficul general de execuție a lucrãrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic 
revizuit, în vederea termini rii lucrărilor la data prevăzută in contract. 

Graficul revizuit n u îl va scuti pe executant de nici una dintre índatoririle asumate prin conti act. 

(3) In cazul in care executantul întârzie începerea [ucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacã nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la Cap.9- Obtigațiile principale ale executantului, achizitorul este înd 
reptățit sã-i fixeze executantulu i un termen de 10 zile de la constatare pânà la core activitatea să intre in normal 
şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit ii poate rezilia unilateral 
contractul, considerand lucrarea libera de sarcìnì st pretabil de a fi din non supusa adjudecarii prin procedurile 
de achizitie publica. 
16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfãşurarea execuției lucrãrilor şi de a stabili conformitatea 
for cu specificațiile din anexele la contract. Pãrțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanților for atestați profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuția 
din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacã este cazul, altă persoană fizică sau juridicá atestatã 
potrivit legii, din partea achizitorul ui. 

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitãțile legate de îndeplinirea obligațiilor asu mate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor. 

16.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitate corespunZatoare, astfel incat lucrarile sa aiba 
calitate; 

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrãri sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte cã materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
16.5 (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrárile care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de cáte ori astfel de lucrãri, sunt finalizate 
pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la díspoziția achizitorului, 
şi de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform docu mentației de execuție, atunci cheltuiel re privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de cátre 
achizitor, iar in caz contrar, de către executant. 

17. Întãrzierea şi sistarea lucrõrilor 
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17.1 - În cazul în care: 

i) volu mm sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreazá executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de rãtre acesta; 

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrãrilor sau a oricãrei părți a 
acestora, atunci, prin consultare, părțïle vor stabili: 

• orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

» totalul cheltuielilor suplimentare. 

 

18. Finalizarea lucrărilor 

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin contract, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, in scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărílor efectuate, achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri 
sau deficiențe, acestea vor fi notifícate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
Dupã constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a executantuliii, achizitorul va 
convoca comisia de recepție. 
18.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările in vigoare. In funcție de constatările făcute, achizitorul 
are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția. 
18.4 - Recepția se poate face şi pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcțional. 
18.5 - Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate corespund reglementarilor tehnice in 
vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua saw chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 
conform conditiilor normale de folosire si a celor specificate in contract. 

 

19. Perioada de garantie acordată lucrărilor 

19.1 - Perioada de garantie a lucrarilor este: 

- pentru lucrarile executate — 18 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor 

19.2 - Perioada de garanțle decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor şi pâna la recepția 

finalá. 

19.3 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, ín urma dispoziției date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a vicíilor, contracțïilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea cla uzelor contractuale, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție. 

(2) Executantul are obligațid de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datoritá: utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil 
de proiectarea unei parți a lucrãrilor; sau neglijenței sau neîndeplinirii be catre executant a oricãreia dintre 
obligațiile explicite sau implicite care îi revin in baza contractului. 

(3) În timpul perioadei de garanție, executantul va inspecta lucrarea la fiecare trei luni şi va controla 
toate echipamentele, preluând responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv înlocuirea elementelor 
defecte. 
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Executantul nu va prelua cheltuielile de reparații sau înlocuire de piese dacă poate dovedi că defecțiunile 
se datorează unei utilizări necorespunzătoare sau unor deficiențe de intretinere. 

(4) În cazul în care defecțiuni]e nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractu lui, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări su plimentare. 
19.4 - ln cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 19.3, alin. (1), achizitorul este 
îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 
recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

 

20. Modalități de Plat ă 

20.1 - Plătile vor fi efectuate de catre achizitor direct in contul executantului, cont deschis la 
Trezoreria ..................... nr. .. . .... ...... ..... ........ 

20.2 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant in termenul prevazut de art. 6 

alin.1, lit. a din Legea 72/2013. 

20.3 - Executantul va emite factura nu mai dupa verificarea, acceptarea si semnarea situatiilor de lucrari, de catre 
persoanele responsabile din partea achizitorului. 
20.4 — Verificarea, acceptarea si semnarea situatiilor de lucrari se face in termen de 30 de zile calendaristice 
de la predarea acestora de catre executant. 
20.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna cănd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de 
comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 
20.6 — Se va accepta decontarea numa i pentru lucrarile suplimentare, solicitate in mod expres de catre achizitor. 

 

21. Ajustarea prețului contractului 

21.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 

 

22. Rezilierea contractului 

22.1 -În caz de neîndeplinire a uneia sau a mai multora dintre obligatiile prevazute expres la Cap. 9 
- Obligațiile principale ale executantului si Cap. 6. - Durata contractului, din prezentul contract, pentru 
o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, contractul este considerat reziliat de d rept (reziliere unilaterala) 
fără să mai fie necesară vreo cerere de chemare în judecată, somatie sa u altă punere în întârziere, ori de o altă 
formalitate (pact comisoriu expres), executantul fiind de d rept in interziere la indeplinirea termenului de 10 zile 
calendaristice, anterior mentionat. 

 

23. Asigurări 
23.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrăriÎor, o asigurare ce va cu prinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele 
pe stoc, personalul propriu și repYezentanții imputerniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările 
precum și daunele sau prejudiciile aduse către te țe persoane fizice sau juridice. 

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

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de 
asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
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(4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de 
asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
23.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fe1 de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în 
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, 
cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultănd din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a 
angajaților acestora. 

 

24. Amendamente 

24.1 — (1) Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional. 

 

25. Subcontractanți 

25.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleaşi condiții în 
care el a semnat contractul cu achizitorul. 
25.2- (I) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât și contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceştia nu își 
îndeplinesc partea lor din contract. 
2S.4 - Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanții, 

cu acordul autorității contractante, in următoarele situații: 

a) înlocuired subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca 
fiind realizate de subcontractanți; 

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în conditiile în 
care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea 
subcontractării acestora; 

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contracttll de achiziție publică. 
2S.S Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 
aferentă activității supuse subcontractării. 

25.6 Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate intre contractant și 
subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: 

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate; 

b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți; 

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți. 

25.7 Contractele prezentate conform punctului 25.f› vor fi în concordanță cu oferta și vor fi anexă la prezentul 
contract. 

25.8 Autoritatea contractantă va efectua plăți direct către subcoritractantant/subcontractanții care își exprimă 
opțiunea în acest sens, printr-o inștiințare, doar atunci cind prestația acestora este confirmată prin documente 
agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea 
contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea obl 
igațiilor asu mate de subcontractant. 
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2S.9 Subcontractantul/subcontractanții îşi exprimã opțiunea de a fi plătit/plótiți direct de către autoritatea 
contractantă, la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în 
contractul de achiziție publică. 
25.10 Dispozițiile prevăzute la punctele 25.8 și 25.9 nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce pi 
iveşte modul de îndeplinire at prezentului contract de achiziție publică. 

 

26. Cesiunea 

26.1 — In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate 
initial, conform OUG. 146/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
26.2 Executantul cesioneaza in favaoarea achizitorului toate d repturile care decurg din Angajamentul ferm 
incheiat cu tertul sustinator. 

 

27. Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează: 

27.1 - La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. 
27.2 Prin denunțarea unilaterală de către Achizitor fără nici o notificare prealabilă adresată executantului in 
cazul în care Executantului i se retrage autorizația de funcționare, intră in procedură de reorganizare judiciară 
sau este declarat în stare de faliment. În acest caz Executantul are dreptu í de a pretinde numai plata 
corespunzàtoare pentru partea din contract îndeplinită pànã la data denunțării unilaterale a contractului. 

27.3 - Prin denunțarea unilaterală a contractului de către Achizitor cu o notificare prealabilă în cazul în care 

EKecutantul nu îşi îndeplineşte la timp şi in bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i reviri. 
27.4 Prin denunțarea unilateralã a contractului de cãtre Achizitor în cazul aparitiei unor circumstante 
care nu an putut fi prevăzute la data încheierii contractului si cu conditia ca acesta să notifice executantul. 
27.5 - Prin acordul scris a1 pãrților. 

27.6 - În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

28. Modificarea contractului de achizitie publica: 

28.1. Modificarea contractului de achizitie publica este permisa, in conformitate cu prevederile art. 221, din 
Legea nr. 98/2016. 

 

29. Forma majorá 

29.1 - Forța majora este constatată de o autoritate competentă. 
29.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
29.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acțiune a forței majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
29.4 - Partea contractantä care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părti, imediat și în 
mod complet, producerea acesteia și să ia orice mãsuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
29.5 - Dacä forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte pärți încetarea de pt in drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părți să poatã pretinde celeilalte daune-interese. 
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30.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neințelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

30.2 - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele 
judecatorești din România. 

 

31. Limba care guvernează contractul 

31.1 - Limba care gtivernează contractul este limba romănă. 

32. Comunicari 
32.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisa în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atăt în momentul transmiterii cât și 
in momentul primirii. 
32.Z - Com unicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiția confirmării în scris a primirii comunică rii. 

 

33. legea apticabilă contractului 

33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părțile au înțeles să încheie contractul în doua exemplare, un exemplar pentru 
autoritatea contractanta si uri exemplar pentru executant. 

 

 

 

 

 ACHIZITOR,       EXECUTANT, 


