
 
HOTĂRÂRE 

privind modificare articolului II din HCL nr. 61/26.06.2019 privind modificarea 
HCL nr.38/2019 privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor 

suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări ” Demolare și 
construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, 

comuna Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – 
procedură simplificată, varianta online precum și desemnarea membrilor Comisiei 

de evaluare a ofertelor și a experților cooptați 
 

 
Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinara din data de 30.04.2020, sedință legal constituită în 
prezența majorității consilierilor locali în funcție 
Având in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dobârlău  
- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, 
protectie mediu si turism și al Comisiei pentru administratia publica locala, 
juridica si de disciplina, munca si protectie sociala 

- Avizul secretarului general al comunei nr.22/2020 
- Contractul de finanțare nr. 4009/08.12.2017. – 11313/08.12.2017  încheiat 

între MDRAP și UAT Comuna Dobârlău 
- HCL nr. 61/26.06.2019 privind modificarea HCL nr.38/2019 privind 

aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport aferente 
procedurii de atribuire a contractului de lucrări ” Demolare și construire pod 
peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna 
Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – 
ptocedură simplificată, varianta online precum și desemnarea membrilor 
Comisiei de evaluare a ofertelor și a experților cooptați 

- HCL nr.21/2020 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de 
investitie „ Demolare și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La 
Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna” 

In baza si executarea prevederilor art.57 si art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile 
ulterioare         

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(14), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
 
 

                   ROMÂNIA 
        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU                        
       CONSILIUL LOCAL                                                                                 



 
HOTĂRĂŞTE 
 

 
Aricol unic  Articolul II din Hotărârea Consiliului Local Dobârlău nr. 61 din 26.06.2019 privind 
modificarea HCL nr.38/2019 privind aprobarea documentației de atribuire și a 
documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări ” Demolare 
și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna 
Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – procedură 
simplificată, varianta online precum și desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a 
ofertelor și a experților cooptați, se modifică și va avea următorul cuprina : 
 
” Art.II Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.38/2019 privind aprobarea 
documentatiei de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a 
contractului de lucrări “ Demolare și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La 
Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării 
procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta online precum şi desemnarea 
membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi, se modifică și se 
înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ” 
 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 
             IOAN SAFTA                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
       IOANA MANEA 
 
 
Comuna Dobârlău 
Nr.22 
30 aprilie 2020        
 

Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 8 voturi ”pentru„ 
                     ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)  
 



        Anexa la HCL nr. 22/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentația de atribuire și documentele suport aferente 
procedurii de atribuire a contractului de lurcări ” Demolare și 

construire  pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat 
Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna” 
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COMUNA DOBARLAU 
Judetul Covasna 
Nr. 4054/13.04.2020 
 

CAIET DE SARCINI  

Privind achizitia publica de lucrari de constructii 

 
TITLU PROIECT 

Executie lucrari DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL 

DOBARLAIAS, ZONA ,,LA BOBES”, SAT LUNCA MĂRCUȘULUI, 
COMUNA DOBARLAU, JUDETUL COVASNA 

Proiect finantat prin PNDL 

 
CPV: 45221110-6 Lucrari de constructii de poduri 
 

 

1. INFORMATII  GENERALE 
 
1.1 Denumirea achizifiei: Lucrari de constructie ,,Demolare și 

Construire pod peste paraul Dobarlaias, zona ,,La Bobes”, sat Lunca Mărcușului, 
comuna Dobarlau, judetul Covasna”  finanfat prin PNDL,  

 
1.2 Autoritatea contractanta:   COMUNA DOBARLAU, judetul 

Covasna. 
 
1.3 Date relevante despre proiect; 
Lucrari de constructie ,,Demolare și Construire pod peste paraul Dobarlaias, 

zona ,,La Bobes”, sat Lunca Mărcușului ,comuna Dobarlau, judetul Covasna” 
 Lucrarile constau in demolarea și constructia unui pod nou peste paraul Dobarleias in 

zona ,,La Bobes”, sat Lunca Mărcușului comuna Dobarlau, judetul Covasna. 

Paraul Dobarlaias traverseaza comuna Dobarlau pana in confluenta cu raul 
Tarlung (afluient al raului Negru). 
Albia paraului este calibrata si indiguita (diguri de pamant). 
Traversarea paraului, in present, se face prin intermediul unui pod improvizat ce nu 
asigura conditiile minime de siguranta. 
Pentru realizarea obiectivului de investitii (avand la baza concluziile expertizei 
tehnice), se doreste executie pod nou dimensionat minim la clasa I de incarcare (convoi 
A13, S60), cu asigurarea unui gabarit de 5.50m carosabil fara trotuare. 
Obiectivul de investitii - pod nou, care va asigura accesul locuitorilor din acea zona 
spre DJ103B, catre scola Dobarlau, servicii publice si de interes local. 
Dupa modul de executie va fi - pod clasic pe doua reazeme (culei) si grinzi de 16.00m, 
placa de suprabetonare, parapeti de siguranta, racordari cu terasamentele, Sferturi de 
con, acces pe diguri, etc. 
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Valoarea estimata a contractului: 702.206,68 lei fara TVA 
Achizifia face parte din contractual de finantare incheiat M.D.R.A.P prin 

programul PNDL, astfel ca executarea contractului este dependenta de finantarea 
asigurata de MDRAP 

 
Executarea contractului de lucrari ce va fi incheiat va incepe doar in urmatoarele 

conditii: 
- Constituirea garantiei de buna executie de catre executant, in termen de 5 

zile de la data semnarii contractului; 
- Predarea aplasamentului de catre beneficiar impreuna cu autorizatia de 

construire si un exemplar din documentatia tehnica de executie,  in maxim 
3 zile de la data transmiterii de catre executants a dovezii privind 
constituirea garantiei de buna executie; 

- Emiterea ordinului de incepere de catre autoritatea contractanta, comuna 
Dobarlau. 

 
Plata se va face conform clauzelor contractuale. 

Lucrarile vor fi evaluate asa cum sunt prevazute in Propunerea financiara, iar 
modificarile vor fi evaluate in conditiile respectarii prevederilor art 20 din modelul de 
contract atasat prezentei documentatii de atribuire. 
 In functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a 
lucrarilor determinat in valori relative) Executantul va fi indreptatit la plata lucrarilor 
executate sub forma de plati partiale  ce vor fi facute lunar. 
Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de 
catre dirigintele de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, 
verificate, insusite si confirmate de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari 
vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata. Situatiile intermediare de 
lucrari se vor face pe articole de deviz aferente listelor de cantitati ce au articole 
detaliate pentru toate operatiunile. Nu este conditionata plata partiala de finalizarea 
unor obiecte/activitati. Plata partiala se va face pe stadiul fizic realizat. 
Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 3 zile 
lucratoare de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 
Platile partiale se efectueaza pe baza facturii fiscale transmise de catre Executant, emisa 
in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea 
si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei 
lucrarilor executate, de catre Achizitor. 
Ultima plata (plata finala), se va face la finalizarea lucrarilor si incheierea procesului 
verbal de receptive la terminarea lucrarilor. Aceasta va constitui ultima plata din 
contract. 
 Achizitorul va efectua plata acestor sume in termen de 30 zile de la data primirii 
facturii, emisa de catre Executant. 

 
2. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru 

executia lucrarilor de constructii pentru proiectul de investitii Lucrari de constructie 
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,,Demolare și Construire pod peste paraul Dobarlaias, zona ,,La Bobes”, Lunca 

Mărcușului, comuna Dobarlau, judetul Covasna”, cu scopul dezvoltarii 
infrastructurii de baza din mediul rural, care va conduce la imbunatatirea conditiilor de 
trai si a accesibilitatii populatiei locale. 

Ofertele care NU vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de sarcini vor 
fi considerate neconforme si, ulterior, pe cale de consecinfa, vor fi respinse. 

2.3    Codul CPV aferent contractului: 45221110-6 Lucrari de constructii de 
poduri 

 
3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI 
Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul 

lucrarilor de constructie. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului 

de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare 
la data executarii lucrarilor de execute. 

Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost 
stabilite pe baza prescriptilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare. 

 

4. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI 
 
Maxim 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.  
 
5. INFORMATII AMPLASAMENT 
 
5.1 Localizarea investiției: Comuna Dobarlau, judetul Covasna,  
5.2 Regimul juridic: Domeniul public al Comunei Dobarlau 
 
6. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 
 
 Documentația tehnica  
Documentatia ce sta la baza executiei lucrarilor de constructii, obiect al 

prezentei proceduri de achizitie publica este reprezentata de proiectul tehnic si 
detaliile de execufie, cuprinzand piesele scrise si piesele desenate, parti componente 

din prezentul caiet de sarcini, fiind anexate acestuia. 
Un exemplar din documentatia tehnica completa va fi pus la dispozitia 

executantului impreuna cu autorizatia de construire de catre Achizitor, inainte de data 
ordinului de incepere a lucrarilor. 

 
7. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI 
Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu: propunerea tehnica si 

financiara, Graficul de executie si orice alt document care face parte din contractul de 
lucrari semnat.  

Executantul va prezenta anterior executiei lucrarilor, contractul de asigurare a 
lucrarilor pe perioada executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va 
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implica si prelungirea contractului de asigurare a lucrarilor cu aceeasi perioada de timp. 
Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire 

al amplasamentului si planului de amplasare al investifiei continand pozitiile bornelor 
topografice. Aceste documente trebuie sa fie datate, semnate (cu numele mentionat in 
clar) si stampilate conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor. 
Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

- Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele 
Caietului de sarcini; 

- Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile 
privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate;  

- Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea 
execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa 
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

      -  Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj 
sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 
 

- Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, 
controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ: proiectul tehnic si 
detaliile de executie, autorizatia de construire, programul de control al 
calitatii,Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

- Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul 
profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în 
vigoare): 
a) Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, 

inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe 
parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații 
întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea 
lucrărilor; 

b) Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații 
relevante solicitate prin legislația în vigoare; 

c) Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare 
și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat 
în Construcții; 

d) Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde 
este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e) Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate 
paginile. 

 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile 
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de 
semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
 
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 
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Planul calității; 
Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 
 

Executia lucrarilor se va realiza de catre operatorul economic declarat castigator 
cu respectarea Programului de urmarire si al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic 
propus de proiectantii de specialitate si vizat de ISC. Executantul este responsabil de 
convocarea reprezentantilor ISC la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 
executiei lucrarilor. In cazul in care la o faza determinanta nu participa un reprezentant 
al ISC, se va prezenta corespondenta dintre executant si ISC, respectiv solicitarea 
executantului catre ISC pentru convocarea la faza determinanta si refuzul ISC-ului. 

Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse si faze determinante 
trebuie elaborate de executant, datate si semnate conform programului de urmarire si 
control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic vizat de ISC. Exectutantul va fi 
responsabil de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor 
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. 

Situatiile de lucrari vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de plata 
semnate de dirigintele de santier si executant. Situatiile de plata pentru lucrarile 
executate si centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat 
in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul 
lucrarii si de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul careia 
se regaseste domeniul care atesta capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari 
solicitate spre decontare) si de executantul lucrarii. Atat pe centralizator, cat si pe 
situatiile de plata trebuie sa apara scris numarul situatiei de plata, data si perioada de 
executie a lucrarilor. Situatiile de lucrari prezentate trebuie sa respecte articolele, 
unitatile de masura, cantitatile si preturile ofertate. 

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plata in 
parte a documentelor de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru 
bunurile puse in opera, buletine de analiza a materialelor incorporate, buletine de 
incercari, agremente tehnice, condica de betoane etc.) prevazute in prevederile legale 
in vigoare si de predarea cartii tehnice a lucrarii. Executantul este responsabil de 
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, 
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, 
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute 
in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor 
stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea 
proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
cerintelor. 

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor 
participantilor la procesul de executie - factori de raspundere, colaboratori, 
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si 
cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la 
constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte 
verificate de specialisti atestati. 
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7.1. Testarea tehnică a lucrărilor 
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru 

realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de 
către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, 
utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care 
realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, 
precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează 
testările tehnice. 

Platile partiale nu sunt conditionate de efectuarea testarilor tehnice insa daca in urma 
unei testari se inregistraza rezultate negative, beneficiarul poate sista efectuarea platii 
pana la remedierea lucrarilor constatate a fi executate necorespunzator. 

 
7.2. Receptia lucrarilor. 
 Lucrarile vor fi receptionate de catre o comisie de receptie, numita de beneficiar in 
acord cu prevederile legale in vigoare la momentul finalizarii lucrarilor de constructii. 
Executantul va supune la receptie numai constructiile care respecta cerintele de calitate 
si pentru care a predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a 
constructiei. Constructorul va remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita 
conform legii. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 
HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

- În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la 
finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost 
obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce 
Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate 
final fără observații; 

- În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a 
lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție 
prevăzută în Contract.  

 
Atentie! 
- situatiile de plata  nu pot contine lucrari ce nu sunt executate sau care nu se 

regasesc in oferta tehnica si financiara ce a stat la baza semnarii contractului 
de lucrari; 

- articolele de deviz din cadrul situatiilor de plata trebuie sa corespunda cu 
cele din oferta financiara a constructorului din punct de vedere al simbolului 
si denumirii articolului, cantitatii si pretului; 
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- lucrarile executate trebuie sa respecte intocmai Proiectul Tehnic; 
In situatia in care se constata necesitatea executarii unor lucrari ce nu au fost cuprinse 
in oferta financiara a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrarii si 
dirigintelui de santier desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea acestora de 
catre autoritatea finantatoare a proiectului. Daca se vor executa lucrari de constructii ce 
nu au fost cuprinse in oferta financiara a constructorului inaintea emiterii in scris a 
ordinului de incepere a lucrarilor de catre Comuna Dobarlau, beneficiarul nu isi asuma 
raspunderea financiara pentru lucrarile executate care nu au primit avizare din partea 
institutiei finantatoare. 

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia 
aferenta lucrarilor ce nu au fost cuprinse in oferta financiara a constructorului (in cazul 
in care acestea se impun a fi executate) sunt urmatoarele: 

- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor, intocmita de proiectant 
si semnata de dirigintele de santier, beneficiar si constructor. Aceasta dispozitie de 
santier va fi insotita de un memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de 
verificatorul de proiect, acolo unde este cazul; 

antemasuratorile si listele de cantitati pentru lucrarile la care se renunta 
intocmite de proiectant; 

antemasuratorile si listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare intocmite de 
proiectant; 

notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, 
de dirigintele de santier si de executant; 

notele de comanda suplimentara semnate si stampilate de reprezentantul legal 
al proiectului, de dirigintele de santier si de executant; 

situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara vor fi semnate de 
catre constructor, diriginte de santier si beneficiar. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal 
de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe 
Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, 
lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

7.3. Personalul  
In ascopul indeplinirii obligatiilor contractuale, personalul de specialitate minim impus 
de Legea 10/1995. Ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice modalitatea de 
acces la acesti specialist. 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana 
nominalizata de Autoritatea Contractanta ca si responsabil cu monitorizarea si 
implementarea contractului. Beneficiarul va comunica odata cu ordinul de incepere a 
lucrarilor, numele persoanei responsabile de monitorizarea si implementarea 
contractului.  Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea 
efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește 
implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
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- gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului 
la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în 
termenul și la standardele de calitate solicitate; 

- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității 
conform reglementărilor în materie; 

- gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu 

respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier 
care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor 
activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de 
șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie 
să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația 
de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit 
cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

- să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește 
activitățile de pe șantier; 

- să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe 
șantier, împreună cu aspectele organizaționale; 

- să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite 
ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

- să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
- să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
- să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv 

cartea tehnică a construcției; 
- să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
- să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate 

lucrările din șantier; 
- să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale 

personalului Contractantului de pe șantier; 
- să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu 

cerințele contractuale. 
Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului 
Autorității Contractante,  lunar, un raport care să: 

- descrie progresele realizate; 
- identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și 

documentația asociată); 
- prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
- prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport 

cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 
 
7.4. Responsabilitățile Contractantului  
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului 
sunt: 
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Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 
necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 
Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 
Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 
Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  
Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  
Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  
Prezentarea situatiilor  de plată,  indicând progresul activităților sale, lucrările 
executate, detaliind în mod separat lucrările executate  
Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și 
prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la 
îndeplinirea acestor obligații; 
Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  
Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 
Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 
instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 
Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres lunare;  
Participare la întâlniri de progres pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 
reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante .  
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente 
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul 
Contractului. 
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 
personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
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Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante ;  

Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă 
(pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor 
sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a 
prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 
obligații. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 
documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de 
șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl 
eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de 
sarcini și/sau menționate în Contract.  
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 
activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare 
a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială 
combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în 
vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul 
este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în 
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 
periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie 
să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de 
mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor 
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de 
șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută 
și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul 
șantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 
execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități 
de lucrări.  
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în 
ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel 
încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  
 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, 
dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă 
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legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe 
de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau 
obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări 
către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice 
metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  
 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, 
incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare 
și finale.  
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind 
îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, 
respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de 
lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, 
astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților 
autorităților competente.  
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 
conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate 
în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul 
va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va 
verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările 
inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda 
tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa 
față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile 
tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile 
diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă 
actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația 
sa, cât și pentru personalul propus. 

7.5 Responsabilitatile Achizitorului(Beneficiarului): 
- de a preda amplasamentul lucrarii liber de sarcini; 
- de a asigura accesul pe santier a executantului impreuna cu utilajele, 

echipamentele, instalatiile si personalul de executie si de conducere; 
- de a comunica executantului persoanele responsabile de indeplinire a 

contractului din partea sa; 
- de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnica de executie si 

autorizatia de construire; 
- de a confirma situatiile de plata partiale depuse de contractant in termenul 

convenit in contract; 
- de a efectua plata facturilor inaintate de executant in termenul convenit in 

contract; 
- de a participa la întâlniri de progres pe șantier, împreună cu Dirigintele de 

șantier și persoanele responsabile ale executantului. 
- de a organiza receptia lucrarilor, atat la terminarea lucrarilor cat si receptia 
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finala, in urma primirii notificarii de la constructor, in termenul convenit in prezentul 
caiet de sarcini(10 zile lucratore). 

 
8.  Alocarea riscurilor în cadrul Contractului si  măsuri de gestionare a acestora:  
 
Riscuri Alocarea riscurilor  Modalitatea de gestionare 

Facturarea  unor cantitati 
de lucrari nerealizate. 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 
santier care va verifica 
lucrarile realizate si 
cantitatile de lucrari 
executate 

Plata cu intarziere a 
facturilor, amanarea platilor 
pentru a fi revizuite preturile 
in scopul cresterii valorii 
contractelor 

La beneficiar Angajarea unui consultant 
si depunerea transelor de 
plata pentru rambursarea 
platilor efectuate déjà. 
Asigurarea unui necesar de 
bani in conturile destinate 
platilor contractului de 
lucrari 
Solicitare unui avans de la 
Finantator  

Plati temporare in avans fara 
temei 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 
santier care va verifica 
lucrarile realizate si 
cantitatile de lucrari 
executate 

Lipsa monitorizarii efective 
din punct de vedere cost - 
calitate ± durata de executie 
a contractului; 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 
santier care va verifica 
lucrarile realizate si 
cantitatile de lucrari 
executate 

Executarea 
necorepunzatoare a 
lucrarilor (cu defecte si vicii 
de executie) 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna 
executie la fiecare situatie 
de plata 

Utilizarea sau ocuparea de 
catre achizitor a oricaror 
parti a lucrarilor, cu exceptia 
celor specificate in contract 

La executant Act aditional la contract 

Suspendarea executiei 
lucrarilor din dispozitia 
beneficiarului, cu exceptia 
cazului in care I se datoreaza 
executantului 

La executant Act aditional la contract 

Ostacole sau conditii fizice, 
climatic intampinate pe 
santier in timpul executiei 

La executant Act aditional la contract 
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lucrarilor, care nu puteau fi 
prevazute de executant 
Modificari legislative care 
afecteaza conditiile in care a 
fost incheiat initial 
contractul 

La beneficiar 
La executant 

Act aditional la contract 

Lipsa fondurilor necesare 
executarii contractului din 
motive neimputabile 
Achizitorului 

La executant Act aditional la contract 

 
 
9. PERIOADA DE GARANTIE ACORD ATA LUCRARILOR 
 
Perioada de garantie acordata lucrarilor este de 36 de luni si decurge de la data 

receptiei la terminarea lucrarilor si  pana la receptia finala. 
 
10. PROPUNERE TEHNICA - CONTINUT 

Propunerea tehnica va fi prezentata în asa fel încât sa detalieze si sa demonstreze 
îndeplinirea tuturor cerintelor din Caietele de sarcini. 
Propunerea tehnica va contine (fara a se limita la acestaea) :  
1. Graficul fizic de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta se va 
intocmi cu cuprinderea tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari;  
2. Descrierea Procedurilor Tehnice de Executie specifice;  
3. Planul de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv organizarea de santier cu un deviz 
aferent organizarii de santier conform planului propus.  
4. Evaluarea riscurilor care sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea 
si sanatatea lucratorilor pe perioada executiei lucrarilor ce fac obiectul ofertei, in 
conformitate cu Cap. II Obligatiile angajatorilor - art. 16 din HG 493/2006 si celelate 
prevederi ale acestui act normativ si al legislatiei nationale in general. 
5. Operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la  
echipamentele/utilajele/laboratoarele in vederea verificarii nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul 
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente, 
precum si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor efectuate. Se va prezenta si 
modul de dispunere/asigurare a laboratoarelor necesare a fi utilizate in cadrul 
contractului.  Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari 
si obligatorii prevazuti de Legea 10/1995, sau alte legi incidente. 
6. Graficul Gantt. Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame CPM 
(metoda drumului critic).  
8. Se va prezenta declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, 
social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de 
lucrari (Formular nr. 3). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare 
la nivel national si se refera la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii, se pot 
obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, respectiv Agentia Nationala 
pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.  
9. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind termenul de 
garantie acordat lucrarilor, minim 36 luni calendaristice.  
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10. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se va preciza termenul 
de executie al lucrarilor. 
11. Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (cf. Formular nr.3 din Ord.MDLP 
nr.863/2008)- fara valori. 
12. Consumurile cu materiale corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta – fara valori.  
13. Consumurile cu manopera corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta – fara valori.  
14. Consumurile cu utilajele corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta– fara valori.  
15. Consumurile cu transportul corelate cu graficul de executie si datele/informatiile 
din întreaga oferta. – fara valori. 
Pentru eventualele neclaritati si omisiuni, ofertantii au obligatia de a solicita clarificari 
anterior datei limita de depunere a ofertelor, in conditiile descrise in prezenta 
documentatie de atribuire. 

 
11. PROPUNEREA FINANCIARA – CONTINUT 
 
Propunerea financiara va fi depusa de ofertant în SEAP, pana la data limita de 

depunere a ofertelor 
Pentru intocmirea ofertei financiare, ofertantul va tine cont in prezentarea ofertei de 
urmatoarele elemente:  
- Formular de oferta-Formular 5;  
- Anexa la formularul de oferta(5/A);  
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;  
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;  
- Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (cf.Formular nr.3 din Ord.MDLP 
nr.863/2008);  
- Consumurile cu manopera corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta;  
- Consumurile cu materiale corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta;  
- Consumurile cu utilajele corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta;  
- Consumurile cu transportul corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din 
întreaga oferta;  
- Modelul de contract completat cu toate datele de identificare ale ofertantului. Se va 
prezenta declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea contractanta 
va aplica prevederile art 137 alin. 3 litera (d) din HG 395/2016. Astfel, este permis 
operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale 
din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii 
ofertelor daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 
137 alin. 3 litera (b) din HG 395/2016. 
- Pretul va fi experimat in lei cu evidentierea TVA  aferent.  
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri 
daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea 
obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.  
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:  
- executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati, intocmirea 
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instructiunilor de intretinere si exploatare   
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea 
cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor  
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si 
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor 
impuse prin documentatia de atribuire.  
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu 
lucrarile executate de asociati, subcontractanti.  
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va 
contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008. 
 

12. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 

Prezenta procedura se deruleaza integral prin mijloace electronice in SEAP. Toate 
documentele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa bazata pe un certificat 
calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si 
incarcate in SEAP numai de catre operatori economici inregistrati. Operatorul 
economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai 
pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. Se 
va consulta Ghidul de utilizare DUAE disponibil pe site-ul www.anap.gov.ro 

Sub sanctiunea respingerii ofertelor ca neconforme, operatorii economici 
interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica vor trebui sa 
respecte indicatiile cuprinse atat in prezentul Caiet de sarcini, cat si in proiectul tehnic. 

 

 

Intocmit, 

Responsabil achizitii 

http://www.anap.gov.ro/


 

COMUNA DOBARLAU 

Localitatea Dobarlau 

Judetul Covasna 

Nr.4055/13.04.2020                                                                                                                                 

                                                                                                                       APROBAT, 

                                                                                                                         PRIMAR 

                                                                                                                      Barbu Bogdan 

 

 

Strategia de contractare achizitie publica de lucrari avand ca 

obiect: 

 

Lucrari de constructie ,, Demolare și Construire pod peste paraul 

Dobarlaias, zona ,,La Bobes”, comuna Dobarlau, judetul Covasna” 

 

Pentru prezenta procedura nu a fost derulat un proces de consultare a pietei. 

 

I. Relatia dintre objectul,  constrangerilor asociale si complexitatea contractului, pe de 

o parte, si resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea 

activitdtilor din etapele procesului de achizitie publica, pe de alta parte: 

 

1. Denumirea contractului de achizitie publica: 

Lucrari de constructie ,,Demolare și Construire pod peste paraul Dobarlaias, 

zona ,,La Bobes’, sat. Lunca Mărcușului, comuna Dobarlau, judetul Covasna” 

Proiectul va fi finantat din bugelul proiectului PNDL cu finantare de la 

M.D.R.A.P. conform contractului de finantare si anexelor acesluia. 

Cod CPV: 45221110-6 Lucrari de constructii de poduri 

2. Descrierea achizitiei publice : 

Lucrarile constau in demolarea și constructia unui pod nou peste paraul Dobarleias in 

zona ,,La Bobes”, sat. Lunca Mărcușului, comuna Dobarlau, judetul Covasna. 

Paraul Dobarlaias traverseaza comuna Dobarlau pana in confluenta cu raul Tarlung 

(afluient al raului Negru). 

Albia paraului este calibrata si indiguita (diguri de pamant). 

Traversarea paraului, in present, se face prin intermediul unui pod improvizat ce nu asigura 

conditiile minime de siguranta. 

Pentru realizarea obiectivului de investitii (avand la baza concluziile expertizei tehnice), se 

doreste executie pod nou dimensionat minim la clasa I de incarcare (convoi A13, S60), cu 

asigurarea unui gabarit de 5.50m carosabil fara trotuare. 

Obiectivul de investitii - pod nou, care va asigura accesul locuitorilor din acea zona spre DJ103B, 

catre scola Dobarlau, servicii publice si de interes local. 



Dupa modul de executie va fi - pod clasic pe doua reazeme (culei) si grinzi de 16.00m, placa de 
suprabetonare, parapeti de siguranta, racordari cu terasamentele, Sferturi de con, acces pe diguri, 

etc. 

Valoarea estimata: 702.206,68 lei fara TVA 

Descrierea detaliata a lucrarilor esle disponibila in sectiunca Caict sarcini din cadrul 

documentatiei de atribuire. 

Avand in vedere obiectul achizitiei, precum si complexitatea contractului de lucrari ce 

urmeaza a fi incheiat, autoritatea contractanta a apreciaza ca, raportat la resursele 

disponibile in cadrul autoritatii pentru derularea activitatilor din etapele procesului de 

achizitie publica, prezenta achizitie sa se deruleze cu personalul propriu, urmand ca pe 

parcursul procesului de evaluare, in functie de necesitati, sa fie cooplati membri experti 

tehnici sau in domeniul achizitiilor publice. 
 

II. Proceduru de a tribuire aleasa: 

Avand in vedere pragurile valorice stabilitate prin art. 7 din Legea nr, 98/2016, luand in 

considerare si complexitatea prezentului contract, in vederea conformarii la dispozitiile 

legale, autoritatea contractanta considera ca proccdura aplicabila prezentei achizitii este 

Procedure Simplificata intr-o singura etapa. Modul de derulare a procedurii este 

ONLINE. 

Alegerca procedurii s-a facut cu respectarea prevederilor legale menlionate anterior, 

astfel: 

Modalitatea de achizitie a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2)  din 

Legea 98/2016 prin cumularea valorilor lucrarilor de constructie si a valorii organizarii de 

santier, conform bugetului proiectuiui si a Devizului General.  

Valorea estimata a prezentului contract este de 702.206,68 lei fara TVA si este mai mica 

decat pragul slabilit de art. 7, alin. (1) lit. a) din Legca 98/2016. Prin urmare. autoritatea 

contractanta va derula o procedura simplificata intr-o singura etapa, in conformitale cu 

prevederile art. 7, alin.(l) din Legea 98/2016 
 

III. Tipul de  contract propus si modalitatea de implementave a acestuia: 

Obiectul achizitiei presupune achizitia de lucrari, fiind astfel un contract de lucrari.. 

Durata de executie a contractului va fi de 6 luni. 

Garantie de buna executie a contractului a fost aleasa in procent de 10% din valoarea 

totala a contractului, fara TVA. 

Pretul contractului nu se ajusleaza pe perioada dcrularii acestuia. 
 

IV. Mecanismele de plata in cadrul contractului: 

Plata se va face din bugetul proiectuiui PNDL cu finantare de la M.D.R.A.P. conform 

contractului de finantare incheiat si anexelor acestuia. Pretul contractului va fi platit in 30 

zile de la emiterea facturii cu conditia rambursarii in limp util a cererilor de plata dc catre 

MDRAP. Termenul curs de la depunerea cererilor de plata la MDRAP de catre Achizitor 

si pana la primirea banilor in contul acestuia, nu va fi considerat termen de plata. 

Rcceptia lucrarilor se va lace in maxim 5 zile lucratoare de la inaintarea situatiilor de 

plata a lucrarilor executate in luna respectiva de catre executant. 

Pentru echivalenta executiei din contract, autoritatea contractanta a fixat pentru ambele 

parti un cuantum al penalitatilor de 0,1% din valoarea obligatiilor neexecutate pentru 

flecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 



 

V. Alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestora: 

 

Riscuri Alocarea riscurilor  Modalitatea de gestionare 

Facturarea  unor cantitati de 

lucrari nerealizate. 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 

santier care va verifica 

lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari 

executate 

Plata cu intarziere a 

facturilor, amanarea platilor 

pentru a fi revizuite preturile 

in scopul cresterii valorii 

contractelor 

La beneficiar Angajarea unui consultant si 

depunerea transelor de plata 

pentru rambursarea platilor 

efectuate déjà. 

Asigurarea unui necesar de 

bani in conturile destinate 

platilor contractului de lucrari 

Solicitare unui avans de la 

Finantator  

Plati temporare in avans fara 

temei 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 

santier care va verifica 

lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari 

executate 

Lipsa monitorizarii efective 

din punct de vedere cost - 

calitate ± durata de executie a 

contractului; 

La beneficiar Numirea unui diriginte de 

santier care va verifica 

lucrarile realizate si 

cantitatile de lucrari 

executate 

Executarea necorepunzatoare 

a lucrarilor (cu defecte si 

vicii de executie) 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna 

executie la fiecare situatie de 

plata 

Utilizarea sau ocuparea de 

catre achizitor a oricaror parti 

a lucrarilor, cu exceptia celor 

specificate in contract 

La executant Act aditional la contract 

Suspendarea executiei 

lucrarilor din dispozitia 

beneficiarului, cu exceptia 

cazului in care I se datoreaza 

executantului 

La executant Act aditional la contract 

Ostacole sau conditii fizice, 

climatic intampinate pe 

santier in timpul executiei 

lucrarilor, care nu puteau fi 

prevazute de executant 

La executant Act aditional la contract 



Modificari legislative care 

afecteaza conditiile in care a 

fost incheiat initial contractul 

La beneficiar 

La executant 

Act aditional la contract 

Lipsa fondurilor necesare 

executarii contractului din 

motive neimputabile 

Achizitorului 

La executant Act aditional la contract 

 
 

VI. Stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau  indeplinirea defectuoasa 

a obligatiilor contractuale: 

Pentru echivalenta prestatiilor din contract, autoritatea contractanta a fixat pentru ambele 

parti un cuantum al penalitatilor de 0,1% din valoarea obligatiilor neexecutate pentru 

fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
 

VII.  Justificarile      privind      determinarea       valorii      estimate      a 

contractului/acordului-cadru: 

Valoarea estimata a contractului a fost determinate in conformitate cu estimarile 

de la nivelul P.T.   „ Lucrari de constructie ,,Demolare și Construire pod peste paraul 

Dobarlaias, zona ,,La Bobes’, sat. Lunca Mărcușului, comuna Dobarlau, judetul 

Covasna”, conform contractului de finantare si anexelor acestuia. Valoarea totala 

estimata in lei fara TVA, este compusa din: 

- lucrari de constructii – 696.706,68 lei fara TVA; 

- organizare de santier – 5.500 lei fara TVA; 
TOTAL = 702.206,58 lei fara TVA 
 

VIJ I.  Justificarile privind alegerea procedurii de atribuire: 

Avand in vedere pragurile valorice stabiiitate prin art. 7 din Legea nr. 98/2016, luand in 

considerare si complexitatea prezentului contract, in vederea conformarii la dispozitiile 

legale, autoritatea contractanta considera ca procedura aplicabila prezentei achizitii este 

Procedura Simplificata intr-o singura etapa.. 

Modul de derulare a procedurii este ONLINE. 

Alegerea procedurii s-a facut cu respectarea prevederilor legale mentionate anterior, 

aslfel: 

Modalitatea de achizitie a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 17,  din HG 

395/2016 conform estimarilor aprobate de la nivelul Devizului General: 

- lucrari de constructii – 696.706,68 lei fara TVA; 

- organizare de santier – 5.500 lei fara TVA; 
TOTAL = 702.206,68 lei fara TVA 

Valorea estimata a prezentului contract este mai mica decat pragul stabilit de art. 7, alin. 

(1) lit. a) din Legea 98/2016. 

Prin urmare, autoritatea contraclanta va derula o procedura simplillcata intr-o singura 

etapa, in conformitate cu prevederilc art. 7, alin.(I) din Legea 98/2016 
 

IX. Decizia de a nu utiliza impartirea  pe loturi 



Autoritatea contractanta decide sa nu imparta pe loturi procedura de atribuire, avand in 

vedere ca este vorba despre un singur obiect al contractului, intrucat o astfel de impartire 

ar face executarea contractului excesiv de dificila din punct de vedere tehnic. 

De asemenea intr-o eventuala impartire pe loturi, activitatea de coordonare a 

contractantilor, functie de loturile atribuite, este de natura a afecta gestionarea 

respectivelor contracte de catre autoritatea contractanta, 
 

X. Criteriile de califlcare: 

Criteriile de calificare privind capacitatea au fost determinate avand in vedere valoarea 

estimata, respectiv 702.206,58 lei fara TVA, in conformitate cu art.172- art, 186 din 

Legea 98/2016 

Pentru prezenta procedura autoritatea contractanta a decis sa solicite ofertantilor: 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in 

conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, 

ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii sale, precum si faptul ca are 

capacitatea profcsionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 

cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin complelare 

DUAE ; 

- certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente 

echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie 

vaiabile/reale la data prezentarii. 

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza 

informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea 

formularului DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai 

de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Justificare: 

Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca este inregistrat din punct de vedere profesional sa 

desfasoare activitatile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv executia lucrarilor 

de drumuri si poduri. Ofertantul trebute sa dovedeasca ca nu se afla in niciuna dintre 

situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala 

de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinte: 

 Ofertantii vor face dovada experienței in executia de lucrari in domeniul lucrarilor 

publice,  in ullimii 5 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata 

de cel putin 700.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. 

Pentru contractele exprimate in alte valute se va utiliza cursul de schimb mediu BNR de 

la nivelul lunii decembrie a anului in care a fost incheiat contractual. 

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: 

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1) din Legea 98/2016, 

acordul de asociere, angajamentul/angajamentele de sustinere din partea tertului/tertilor 

sustinator si acordul/acordurile de subcontractare iar documentele justificative care 



probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarca 

autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar  intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Pentru fiecare contract prezentat in scopul indeplinirii cerintei privind experienta similara 

operatorii cconomici pot prezenta unul din urmatoarele documente(fara a se limila la 

acestea): 

Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, Recomandari, 

Procese-verbale de receptie, Certificari de buna executie, Certificate constatatoare. 

Documentele pentru acele contracte pe care ofertantul considera ca autoritatea 

contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind 

experienta similara, vor trebui sa indice; Obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate 

toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind 

experienta similara; Beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau 

clienti privati; Valoarea in lei fara TVA; 

Perioada (intervalul periodic; data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat 

contractul; 

Sa se precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in 

domeniu. 

In cazul in care operatorul economic, in scopul indeplinirii cerintei privind experienta 

similara, bencficiaza de sustinerea unui/unor tert/terti, odala cu DUAE, completat pentru 

tertul/tertii sustinator, ofertantul va prezenta angajamentul de sustinere impreuna cu 

documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din 

care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerca accstuia/acestora.  

Justificare: 

Avand in vedere obiectul acestui contract, autoritatea contractanta doreste sa selecteze 

numai operatori economici cu experienta similara dovedita. Astfel, avand in vedere ca 

obiectul principal al contractului sunt lucrari in domeniul lucrarilor publice, s-a solicitat 

ofertantilor ca acestia sa faca dovada ca detin experienta in acest domeniu, prin 

prezentarea de contract/contracte, executate in ultimii 5 ani.  

Indeplinirea pragului valoric impus va dovedi ca ofertantul are capacitatea si potentialul 

de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea 

acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare. Pragul pentru 

exeperienta similara in valoare totala mai mare sau egala cu 700.000 lei fara TVA la 

nivelul unui contract sau mai multe, este impus avand in vedere dorinta autoritatii 

contractante de a semna contractul de achizilie cu un operator economic care are 

capacitatea dovedita de a derula un contract de o complexitate asemanatoare cu cel care 

face obiectul prezentei proceduri. 

Cerinta este formulata cu respectarea prevederilor art. 179, din Legea 98/2016 privind 

achiziiiile publice. 
 

3. Ofertantul va preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 

subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE 

in conformitate cu prevederile art 193 alin l din Legea 98/2016, iar documentele 

justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la 

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 



Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de exeludere prevazute la art. 

164, 165 si 167 In legatura cu subcontractantii propusi.; 

In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din 

contract, DUAE include si informatiile solicitale cu privire la subcontractanti. 

Avand in vedere prevederiie art. 218 din Legca 98/2016 subcontractantii isi vor exprima 

la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora In contractul de achizitie publica, 

optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. 

Documentele justificative care probeaza indcplinirea eelor asumate prin DUAE vor fi 

prczentatc, ia solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pelocul 1 

in clasamentul intermedial" inotcmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Justificare: 

Autoritatea contractanta a formulat  aceasta cerinta in vederea crearii unei imagini 

complete cu privire la executia lucrarilor din cadrul acestui contract, atat de catre 

contractant cat si de eventalii colaboratori ai acestuia. 

Aceasta cerinta este in concordanta cu art. 179, lit. k) din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice. 
 

XI. Criteriul  de atribuire: 

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu disp. art. 187 din Legea nr. 98/2016. 

Avand in vedere obiectul contractului supus prezentei proceduri si a faplului ca au fost 

definite la nivelul caietului de sarcini toate cerintele autoritatii contractante cu privire la 

executia acestor lucrari, autoritatea contractanta considera ca criteriul „Pretul cel mai 

scazut" este singurul care ii aduce un real avantaj in atribuirea acestui contract. 
 

XII.  Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui 

realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul: 

 

NU ESTE CAZUL 
 

XIII.   Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatii autoritatii 

contractante: 
 

NU ESTE CAZUL 

 

Intocmit,  

Responsabil achizitii 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: COMUNA DOBARLAU 

Adresa: Localitatea Dobarlau, judetul Covasna 

Localitate: Dobarlau Cod postal: 

527085 

Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 

In atentia .......Barbu Bogdan 

Telefon: 0267375818 

E-mail: Fax: 0267375818 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 6  (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

 
 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

■Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

■ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 
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□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu ■ 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Executie lucrari pentru obiectivul ,,Demolare și Construire pod peste paraul Dobarlaias, zona ,La Bobes”, sat Lunca 

Mărcușului, Comuna Dobarlau, judetul Covasna” 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  

 

a) Lucrari                                   ■ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 ■ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de executare 

Loc Comuna Dobarlau, judetul 

Covasna 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Cod NUTS □□□□□□ 

 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                ■ 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) Nu este cazul 

 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

 

!  

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 

cadru   

                                         da □ nu □ Daca DA, 
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Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

__________________________________________ 

 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani: 

 

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

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): 

 

Valoarea estimata fara TVA:                                                              Moneda:  LEI  sau intervalul: intre _____________ si 

_______________                                                      Moneda: ________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 

 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Obiectul contractului il constituie demolarea și constructia unui pod nou peste paraul Dobarleias in zona ,,La Bobes”, 

sar Lunca Mărcușului,comuna Dobarlau, judetul Covasna. 

Descrierea detaliata a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caiet sarcini din cadrul prezentei documentatii de 

atribuire. 

Valoarea estimata: 702.206,68 lei fara TVA, compusa din: 

- Cheltuieli pentru investitia de baza = 696.706,68 lei fara TVA; 

- Organizare de santier = 5.500 lei fara TVA 

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 

 Vocabular principal  

Obiect principal 45221110-6 Lucrari de constructii de poduri   

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu ■ 

 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu ■ 
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□ un singur lot                                   

 

□ Numărul maxim de loturi care poate fi 
atribuit unui singur ofertant: [         ] 

 

□ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de 
a atribui contracte prin combinarea 
următoarelor loturi sau grupe de loturi: 

 

□ unul sau mai multe loturi      

 

□ toate loturile      

 

 

 

 

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu ■ 

 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Obiectul contractului il constituie demolarea și constructia unui pod nou peste paraul Dobarleias in zona ,,La 

Bobes”, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobarlau, judetul Covasna. 

Descrierea detaliata a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caiet sarcini din cadrul prezentei documentatii de 

atribuire. 

Valoarea estimata: 702.206,68 lei fara TVA. 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                         

da □ nu ■ 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste, (în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 

contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 6 sau in zile:  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor) 

  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu ■ 
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da ■ nu □ 

Cuantumul garantiei  pentru participare este de 7.022   lei. Echivalenta pentru o garantie pentru participare 
depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. 
Periada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi de minim 120 zile si va fi cel putin egala cu perioada 
de valabilitate a ofertei.  

MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI PENTRU PARTICIPARE: 

Garantia pentru participare se va constitui in conformitate cu art 36 din H.G. nr. 395/2016. 

In cazul constituirii prin virament bancar, contul in care se va vira garantia este: RO68 TREZ 2565 006X XX00 
2168, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, cu confirmarea acestuia cel mai tarziu pana la ora si data limita de 
depunere a ofertelor. 

Dovada constituirii garantiei pentru participare se va posta/depune in SEAP inainte de data limita de depunere a 
ofertelor. 

Daca garantia se constituie  prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau 
de o societate de asigurari, se va putea utiliza formularul nr. Din sectiunea ,,formulare” sau orice alt model 
agreat de institutia em itenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36, alin.(2) – (4) din HG 395/2016. 

Retinerea garantiei pentru participare se va face in conditiile prevazute la art. 37, alin.(1) din HG 395/2016. 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da ■          nu □ 

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului  fara TVA. Garantia se va constitui 
in conformitate cu art. 40 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi 
constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pana la concurenta sumei stabilite 
drept garantie de buna executie in contractul.  In acest scop contractantul are obligatia de a deschide  la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil, distinc, la dispozitia autoritatii 
contractante.  Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 
contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va alimenta contul de disponibil prin retineri succesive din 
sumele datorate contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie si va instiinta 
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Se va putea utiliza modelul de 
formular din sectiunea ,,formulare” sau  orice model de formular agreat de institutia emitenta, cu conditia 
respectarii prevederilor art. 40 din HG395/2016.  

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Bugetul proiectului PNDL 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

Asociere in conformitate cu art. 53 din Legea 98/2016 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu ■ 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 
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III.1.5. Legislatia aplicabila 

✓ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

✓ H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

✓ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizițiilor publice 

✓ www.anap.gov.ro 

 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei 

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 
167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, 
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din 
documentatia de atribuire. Pentru completarea DUAE se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de 
ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro. 
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie 
prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 
bugetul general consolidate (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; 
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de 
control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 
- Dupa caz, documente prin care se demonstraza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 
prevazute la art. 166, alin.(2), art. 167, alin.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
- alte documente edificatoare, dupa caz. 
Pentru persiane fizice/juridice straine, documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in 
limba romana. 
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Acest document se va prezenta de 
catre toti operatorii (ofertant lider, asociati, tert sustinator, subcontractant) odata cu DUAE pana la data limita de 
depunere a ofertelor.(se va utiliza formularul disponibil in sectiunea ,,formulare”) 
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce 
priveste organizarea, derularea si finalizarea procudurii sunt: 
Primar: Barbu Bogdan 
Viceprimar: Amaut Ioan 
Secretar: Manea Ioana 
Consilier Local: Maxim Vasile 
Consilier Local: Florea Dana Elena 
Consilier Local; Negrea Gheorghe Eugen 
Consilier Local:Vacarus Gheorghe Sorin 
Consilier Local: Onea Ioan 
Consilier Local: Nedelea Mihaela 
Consilier Local: Mocanu Munteanu Florin Nicolae 
Consilier Local: Iuga Dorin 
Consilier Local; Safta Ioan 
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Consilier Local: Condrea Daniel Ioan 
Atentionare: 

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage 
respingerea acesteia ca inacceptabila 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de 
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a 
constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile 
aferente situatiei lor. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE : 
- certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de 
rezidenta. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii. 
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente 
situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie 
prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea 
evaluarii ofertelor. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

NU SE SOLICITA 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

  

Modalitatea de indeplinire  

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Experienta similara lucrari 
Ofertantii vor face dovada experientei in executia de lucrari 
in domeniul ifrastructurii de transport rutier sau al unei 
infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii 
si/sau utilitatii, in ultimii 5 ani anteriori datei limita de 
depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin 
700.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe 
contracte. 
Pentru contractele exprimate in alte valute se va utiliza 
cursul de schimb mediu BNR de la nivelul lunii decembrie a 
anului in care a fost incheiat contractual. 

Se va prezenta DUAE in conformitate cu 
prevederile art. 193, alin. 1) din Legea 98/2016, 
acordul de asociere, angajamentul/angajamentele 
de sustinere din partea tertului/tertilor sustinator 
si acordul/acordurile de subcontractare 
iar documentele justificative care probeaza 
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a 
fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante 
doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 
in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. 
Pentru fiecare contract prezentat in scopul 
indeplinirii cerintei privind experienta similara 
operatorii economici pot prezenta unul din 
urmatoarele documente(fara a se limita la 
acestea): 
Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe 
care le-au indeplinit, Recomandari, Procese-
verbale de receptie, Certificari de buna executie, 
Certificate constatatoare. 
Documentele pentru acele contracte pe care 
ofertantul considera ca autoritatea contractanta 
trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea 
indeplinirii cerintei privind experienta similara, 
vor trebui sa indice; 
Obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate 
toate informatiile solicitate si necesare pentru a 
se verifica indeplinirea cerintei privind 
experienta similara; 
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Beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati 
contractante sau clienti privati; 
Valoarea in lei fara TVA; 
Perioada (intervalul periodic; data de inceput si 
data de finalizare) in care s-a executat contractul; 
Sa se precizeze daca au fost executate in 
conformitate cu normele profesionale in 
domeniu. 
In cazul in care operatorul economic, in scopul 
indeplinirii cerintei privind experienta similara, 
beneficiaza de sustinerea unui/unor tert/terti, 
odata cu DUAE, completat pentru tertul/tertii 
sustinator, ofertantul va prezenta angajamentul 
de sustinere impreuna cu documentele anexe la 
angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii 
sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care 
se va materializa sustinerea acestuia/acestora. 

Ofertantul va preciza în oferta partea/partile din contract pe 
care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale 
subcontractantilor propusi(daca se cunosc la data depunerii 
ofertelor). 

Se va prezenta DUAE in conformitate cu 
prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar 
documentele justificative care probeaza 
indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a 
fi prezentate la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. 
Autoritatea contractanta va verifica inexistenta 
unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 
165 si 167 în legatura cu subcontractantii 
propusi.; 
În cazul în care operatorul economic 
intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din 
contract, DUAE include si informatiile solicitate 
cu privire la subcontractanti. 
Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 
98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data 
depunerii ofertei/momentul introducerii acestora 
în contractul de achizitie publica, optiunea de a 
fi sau nu platiti direct de catre autoritatea 
contractanta. 
Documentele justificative care probeaza 
indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi 
prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pelocul I in clasamentul intermediar inotcmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii – Nu se solicita 

 

 

Informatii si/sau 

nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru 

evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu ■ 
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Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □ 

 

 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu ■ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu ■ 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  ■ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitație deschisă □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate : nu este cazul 

Licitație restrânsă □ 

 

Licitație restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate 

Negociere competitivă   □ 

 

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □ 

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare 

           
Negociere competitivă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

 

Parteneriat pentru inovare □ 

Procedură simplificată ■ 

■ O singură etapă 

□ Mai multe etape 
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Justificare pentru accelerarea procedurii :  

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □ 

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□ 

   

 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

 

 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire ) 

 

 

 

■  Cel mai mic pret  

 

 

sau  

 

○ Cel mai bun raport calitate/preț   

○ Cel mai bun raport calitate/cost   

 

 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea 

sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din 

motive demonstrabile) 

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la 

negociere sau in documentul descriptiv 

 

Criterii 

 

Pondere Intra in 

licitatie 

electronica

/reofertare 

SEAP  

1.  Nu □ Da  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
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2.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) Intra in licitatie electronica / reofertare (  ) Direct proportional (  ) Invers proportional 

Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                     da □ nu ■  

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 

  

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu □ 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

! Atenționări speciale – Bifarea eronată a opțiunii  Anunț despre profilul cumpărătorului □  poate conduce la 

nepublicarea anunțului de participare în JOUE (indiferent de situația în care  publicarea anunțului în JOUE 

este obligatorie sau reprezintă o opțiune a autorității contractante) . Formularul „Anunț despre profilul 

cumpărătorului” nu este disponibil în prezent în format electronic în cadrul SEAP, nefiind asigurată astfel 
transmiterea automată a acestuia către JOUE de către SEAP.  

 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     ■      □     □     □     □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 120 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 
IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □ 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
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___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 

atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □  

 

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □ 

 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 Propunerea tehnica va fi prezentata în asa fel încât sa detalieze si sa demonstreze îndeplinirea tuturor cerintelor 
din Caietele de sarcini. 
Propunerea tehnica va contine (fara a se limita la acestaea) :  
1. Graficul fizic de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie. Acesta se va intocmi cu cuprinderea 
tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari;  
2. Descrierea Procedurilor Tehnice de Executie specifice;  
3. Planul de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv organizarea de santier cu un deviz aferent organizarii de 
santier conform planului propus.  
4. Evaluarea riscurilor care sa identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea si sanatatea lucratorilor pe 
perioada executiei lucrarilor ce fac obiectul ofertei, in conformitate cu Cap. II Obligatiile angajatorilor - art. 16 
din HG 493/2006 si celelate prevederi ale acestui act normativ si al legislatiei nationale in general. 
5. Operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la  
echipamentele/utilajele/laboratoarele in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor 
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 
si a altor legi incidente, precum si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor efectuate. Se va prezenta si 
modul de dispunere/asigurare a laboratoarelor necesare a fi utilizate in cadrul contractului.  Ofertantul va 
prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii prevazuti de Legea 10/1995, sau alte legi 
incidente. 
6. Graficul Gantt. Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame CPM (metoda drumului critic).  
8. Se va prezenta declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la 
relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari (Formular nr. 3). Informatii detaliate 
privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile privind sanatatea si 
securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, respectiv Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau 
de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.  
9. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind termenul de garantie acordat lucrarilor, 
minim 36 luni calendaristice.  
10. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se va preciza termenul de executie al lucrarilor. 
11. Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (cf. Formular din HG 907/2016)- fara valori. 
12. Consumurile cu materiale corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta – fara 
valori.  
13. Consumurile cu manopera corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta – fara 
valori.  
14. Consumurile cu utilajele corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta– fara 
valori.  
15. Consumurile cu transportul corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta. – fara 
valori. 
Pentru eventualele neclaritati si omisiuni, ofertantii au obligatia de a solicita clarificari anterior datei limita de 
depunere a ofertelor, in conditiile descrise in prezenta documentatie de atribuire. 
Nota 1: 
Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a 
lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute în documentatia de atribuire/actele 
normative în vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari, ofertantii având obligatia de a face 
dovada cotarii complete si corespunzatoare a respectivelor operatiuni. 
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IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiara va fi depusa de ofertant în SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. 
Pentru intocmirea ofertei financiare, ofertantul va tine cont in prezentarea ofertei de urmatoarele elemente:  
- Formular de oferta-Formular 5;  
- Anexa la formularul de oferta(5/A);  
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;  
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;  
- Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (cf.Formular  din HG 907/2016);  
- Consumurile cu manopera corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta;  
- Consumurile cu materiale corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta;  
- Consumurile cu utilajele corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta;  
- Consumurile cu transportul corelate cu graficul de executie si datele/informatiile din întreaga oferta;  
- Modelul de contract completat cu toate datele de identificare ale ofertantului. Se va prezenta declaratie privind 
acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art 137 alin. 3 litera (d) din HG 
395/2016. Astfel, este permis operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele 
contractuale din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor 
daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin. 3 litera (b) din HG 
395/2016. 
- Pretul va fi experimat in lei cu evidentierea TVA  aferent.  
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei 
legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.  
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:  
- executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si 
exploatare   
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa 
finalizarea lucrarilor  
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii 
obiectului contractului, 
conform cerintelor impuse prin documentatia de atribuire.  
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de 
asociati, subcontractanti.  
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele  
prevazute de HG907/2016. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Prezenta procedura se deruleaza integral prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele vor fi semnate 
cu semnatura electronic extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare 
acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP numai de catre operatori economici inregistrati. Operatorul 
economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana 
la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. Se va consulta Ghidul de 
utilizare DUAE disponibil pe site-ul www.anap.gov.ro 
 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu ■ 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu ■ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 

Alte fonduri.                                    ■ 
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VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

In cazul in care, ofertele clasate pe primul loc prezinta preturi egale, atunci se va solicita ofertantilor clasati pe 
primul loc, o noua propunere financiara. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua 
propunere financiara are pretul cel mai scazut.  
VI.4) CAI DE ATAC 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, 

Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): 

http://www.cnsc.ro 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 

Conform art. 8 din Legea 101/2016. 

 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT 

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII 

SUPLIMENTARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE 

SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND 

UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 

OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 
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ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  □□□  DENUMIRE _____________________________________________ 

1) DESCRIERE SUCCINTA 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz) 

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

_________________________________________________________________________________________ 

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________ 

sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________ 

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala) 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 

FINALIZARE (dupa caz) 

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) 

_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda:   

 

- Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot - 
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COMUNA Dobarlau 
JUDETUL Covasna 
                                                                                                                                 Aprobat 
                                   Primar 
                                                                                                                               Barbu Bogdan 

 

 

Instrucțiuni pentru ofertanți 
Executie lucrari pentru obiectivul ,,Demolare și Construire pod peste paraul Dobarlaias, zona 

,La Bobes”,sat Lunca Mărcușului, Comuna Dobarlau, judetul Covasna” 

Prezenta secțiune detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze 
informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din Anunțul de participare, precizări privind garanțiile 
solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate Propunerea Tehnică și cea Financiară, criteriul de atribuire ce 
urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac. Informațiile sunt grupate în 
funcție de structura secțiunilor Anunțului de participare din SEAP (secțiunea IV.4). 

 

1. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE 

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și 
înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a 
operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot 
fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au 
fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe. 

Autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte 
dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. 

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației 
naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat 
informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în 
cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative. 

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declarație oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se 
aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecție relevante și vor fi furnizate informațiile 
relevante solicitate de către autoritatea contractantă. 

Pe lângă acestea, DUAE identifică autoritatea publică sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor 
justificative și conține o declarație oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere și fără 
întârziere, documentele justificative respective. 

Operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat 
relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot, în ceea ce privește informațiile solicitate în părțile III-V, să 
transmită autorității/entității contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul 
eliberat de organismul de certificare competent. 

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini 
criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE. 

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități 
trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde 
informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează. 



 

 

În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de 
achiziții publice, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II-V pentru fiecare 
dintre operatorii economici participanți. 

În toate cazurile în care mai multe persoane sunt membre ale organismului de administrare, de conducere sau de control 
al operatorului economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, este posibil ca fiecare 
să trebuiască să semneze același DUAE, în funcție de normele naționale, inclusiv cele care reglementează protecția 
datelor. 

 

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND GARANȚIILE SOLICITATE 

A. Garanția de participare 

Garanția de participare  are valoarea de 7.022 lei si 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, în condițiile legii.  Garanția de 
participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în 
documentația de atribuire. 

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale 
acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 
garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante, pe baza declarației 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO68 TREZ 2565 006X XX00 2168, deschis la Trezoreria Sfantul 
Gheorghe.  Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere 
a ofertelor. 

După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului 
privind  garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror 
valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală. 

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și 
să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. 

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, 
urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință. 

Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii 
garanției de bună execuție.  

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea 
contractantă după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost 
desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică cu 
ofertantul declarat câștigător. 

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se 
restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la această dată.  

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate 
necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei 
contestații dacă transmit autorității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de 
participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens. 

B. Garanția de bună execuție 

Cuantumul garanției de bună execuție 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu 
prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016. 

 

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND OFERTA 



 

 

A. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de 

calificare și propunere tehnică” și va include: 

1) Formularul de Propunere Tehnică conform formularului  din caietul de sarcini, incluzând toate informațiile 
solicitate; 

2) Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri cum ar fi descrierea produselor, carti tehnice, 
fise tehnice, pliante, etc. 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării 
în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute 
în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. 

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin 
raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise 
în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant 
pentru execuția contractului. 

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează: 

1) Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările 
prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;  

2) Graficul general de realizare a investitiei din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică 
prin Planificarea fizică și valorică a activităților pe săptămâni, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare 
a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activități și 
poziționarea în timp a acestora, precum si cu evidențierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru 
urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile), împreună cu alocarea resurselor umane pe 
parcursul execuției (în funcție de responsabilitățile/atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în 
parte) și cu histograma costurilor (respectiv explicitarea resursei financiare), informații care vor trebui să probeze 
transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Această secțiune va conține, 
după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie 
derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a denumirii respectivelor 
entități); 

3) Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate; 
4) Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul). 
5) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări 

fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind 
subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, 
coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat în forma autentică; 

6) Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului 
din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de 
mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări .  

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut 
cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va 
respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel 
național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de 
pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o 
persoană desemnată din partea Autorității Contractante.  

Planificarea vizitei se va face la adresa autoritatii contractante indicate in anuntul de participare. 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte 
de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.  

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei. 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html


 

 

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si organizare, ofertanții urmează 
să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului 
contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor 
și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind 
confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar 
prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea 
intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau 
restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. 
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de 
performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri 
superioare. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii 
tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă 
dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației 
constatate. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini 
ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau 
completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce 
la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul 
propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea 
propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate 
de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților 
ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii 
cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin 
valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. 
Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să 
nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

B. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP 
rubrica special dedicată „Oferta financiară”,  precum  și următoarele documente: 

1) Formularul de Propunere Financiară, incluzând toate informațiile solicitate; 
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul. 
3) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de: 
4) - execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea 

instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, 
5) - protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după 

finalizarea lucrărilor, 
6) - procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii 

obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini. 
7) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei 

legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit. 
8) Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 
9) 1. formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv 

lipsa actului juridic de angajare în contract; 
10) 2. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
11) 3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
12) 4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 
13) 5. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
14) 6. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 



 

 

15) 7. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (formularul F5); 
16) Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi 

utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea 
definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi 
permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se 
înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare 
prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie 
va fi  luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. 
Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu 
excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face 
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

C. Modul de prezentare a ofertei 

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în 
conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul 
documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofertanții au obligația de a transmite Scrisoarea de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își 
manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică; 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din 
prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, 
cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare. 

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant.  

Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fi semnate cu semnătură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și 
încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură Ofertanții pot 
depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al procedurii.  

Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemul electronic la adresa 
www.e-licitație  prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

1) Garanția de participare; 
2) DUAE (răspuns) pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei 

Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător); 
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri]; 
4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată 

să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri]; 
5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a Ofertantului 

în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia 
constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, 
din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă 
este cazul]; 

6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a 
Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și 
anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții 
susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului 
de susținere [dacă este cazul]; 

7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul 
depunerii Ofertei [dacă este cazul]; 



 

 

8) Propunerea Tehnică; 
9) Propunerea Financiară; 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât 
persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, 
Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original. 

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași 
persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai 
Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 

La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea informațiilor tehnice de cele financiare și încărcarea lor în rubricile special 
dedicate este obligatorie.  

Perioada de valabilitate a Ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă minim 120 zile de la termenul-limită de primire a 
Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Anunțul de Participare, Secțiunea IV.2.6) Perioada minimă pe 
parcursul căreia Ofertantul trebuie să își mențină oferta. 

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea contractantă poate 
solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a garanției de participare. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. 

Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 

Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice în SEAP nu mai târziu de data și ora menționate în Anunțul de participare 
corespunzător acestei proceduri - Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. 

Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). 

Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 

Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă poate 
prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen de cel mult 6 zile 
lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior 
pentru Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate 
nedeschise. 

Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 

Sistemul electronic de achiziții publice oferă Operatorilor Economici posibilitatea de a-și retrage, înlocui și modifica 
Oferta înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Anunțul de participare. 

De asemenea, „Oferta de preț” poate fi redepusă în SEAP până la termenul-limită pentru depunerea Ofertei. 

Prin excepție, în cazul în care nu este posibil din motive tehnice atribuite operatorului SEAP și Autoritatea  contractantă 
se va află în imposibilitatea de a utiliza mijloacele electronice pentru derularea acestei proceduri, Ofertanții își pot 
modifica, retrage sau înlocui Oferta înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor, stabilit în Anunțul de participare. 

În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de termenul-limită prin trimiterea 
unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul 
va include o copie a împuternicirii pentru reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau 
modifică Oferta depusă. 

Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai până la termenul-limită 
stabilit pentru primirea Ofertelor, așa cum este indicat în Anunțul de participare, cu mențiunea că noile plicuri trebuie să 
fie marcate în mod clar "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", "MODIFICARE" Oferta solicitată a fi retrasă va fi returnată 
nedeschisă Ofertanților. 

Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea Ofertelor. 

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage 
sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării 
circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea 
garanției de participare. 



 

 

Accesarea/ deschiderea Ofertelor 

Ca regulă generală, întrucât procedura se desfășoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea 
contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanți. 

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic 
si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea 
termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. 

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată 
pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale 
referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat 
în S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente. 

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage 
sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest sens si probării 
circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea 
garanției de participare. 

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită 
operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din 
cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi 
identificate în mod facil. 

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie datate, semnate si, după caz, 
parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu 
originalul” si semnate electronic de către ofertant. 

Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod corespunzător si/sau transmiterea 
documentelor într-o formă improprie care face imposibila vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe 
riscul ofertantului, iar eșecul de a depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si 
instrucțiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la respingerea 
ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor legale incidente. 
Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract.  

Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a documentației de atribuire, inclusiv a 
oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile 
autorității/entității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu 
privire la orice fel de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura/conținutul 
ofertei si/sau execuția contractului. 

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri 
vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare care guvernează viitorul 
contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația de atribuire, ca fiind singura bază de 
desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului. 

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru 
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în 
vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de 
ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca 
fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii 
economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidenta motivelor 
de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul 
informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a 
dispozițiilor/consecințelor legale incidente. 

 

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE 



 

 

Criteriul de atribuire utilizat pentru prezenta procedura este ,,Pretul cel mai scazut” 

5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR 

A. Evaluarea Propunerilor Tehnice 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică: 

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din 
obiectul Contractului; 

2) demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini. 

Dacă este cazul, Autoritatea contractantă transmite Ofertanților prin intermediul SEAP clarificări cu privire la Propunerile 
Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora. 

Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de 
Autoritatea contractantă Ofertanților. 

La finalul evaluării Propunerilor Tehnice Autoritatea contractantă introduce în SEAP numele Ofertanților ale căror oferte 
sunt admisibile precum și ale Ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. 

Ofertanții vor primi notificări transmise automat de SEAP cu privire la rezultatul evaluării Propunerilor Tehnice. 

B. Evaluarea Propunerilor Financiare 

După notificarea rezultatului evaluării Propunerilor Tehnice, valorile Propunerilor Financiare se decriptează și sunt 
vizibile Autorității contractante împreună cu documentele de fundamentare a valorii în SEAP. 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară: 

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte 
din obiectul Contractului; 

2) este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în Propunerea Tehnică 
trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară. 

Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi considerate ca fiind incluse în 
prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică.  

Pentru aceste cerințe Autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în plus, chiar 
dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului. 

Autoritatea contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la 
Propunerile Financiare. 

Solicitarea de clarificări se realizează prin intermediul SEAP. 

Ofertanții transmit răspunsul prin intermediul SEAP, după cum este descris mai jos la secțiunea Clarificări solicitate de 
Autoritatea contractantă Ofertanților. 

C. Clarificări solicitate de Autoritatea contractantă Ofertanților 

Ca regulă generală, pe parcursul evaluării Autoritatea contractantă poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări 
utilizând funcționalitățile platformei SEAP.  

Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită 
stabilit de Autoritatea contractantă, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un 
furnizor acreditat de servicii de certificare pentru o persoana autorizata in mod corespunzător sa semneze in numele 
Ofertantului. 

În cazul în care Autoritatea contractantă solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor 
prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate 
sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 

Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată. 

Situații ce determină respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în 
situațiile descrise mai jos. 



 

 

Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații: 

- oferta și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; 

- ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în Documentația de atribuire 
sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritatea contractantă; 

- în orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuză sa extindă perioada de valabilitate a Ofertei 
și a garanției de participare; 

- nu remediază în termenul acordat eventualele neconcordanțele referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale 
garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia; 

- ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau 
clarificările/completările transmise nu sunt concludente; 

- ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice sau 
propunerii financiare; 

- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa; 
- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la Oferta acestuia; 
- constituie o alternativă la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare 

deoarece în Anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative; 

- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a 
muncii, atunci când aceasta cerința este formulată în condițiile art. 51, alin. (2) din Legea 98/2016; 

- prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de 
participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului; 

- prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin Anunțul de 
participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului, 
se constată că acceptarea unei astfel de Oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii 
procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016. 

Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații: 

- nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției; 
- prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție; 
- este considerată de Autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută; 
- în cazul în care Ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea 

nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse; 
- nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini; 
- conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea contractantă, care sunt 

în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar Ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva 
situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective; 

- conține în cadrul Propunerii Financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi 
justificate; 

- Propunerea Financiară nu este corelată cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea 
defectuoasă a contractului/acordului-cadru, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în 
domeniul achizițiilor publice; 

- oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016, raportat la 
data-limită stabilită pentru depunerea Ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora; 

- în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că Propunerea Financiară are un preț 
sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu cerințele astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea 
contractului/ acordului-cadru la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin Caietul de sarcini. 

Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță fată de obiectul contractului/acordului-cadru, 
neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele Autorității contractante indicate 
în documentele achiziției. 

D. Reguli de evitare a conflictului de interese 

Conflict de interese reprezintă orice situație în care membrii personalului Autorității contractante sau ai unui furnizor de 
servicii de achiziție care acționează în numele Autorității/entității contractante, care sunt implicați în desfășurarea 



 

 

procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența 
lor în contextul procedurii de atribuire. 

Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator 
economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea 
documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurență. 

Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: 

- persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, 
terți susținători sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați/terți sau subcontractanți; 

- soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori 
subcontractanți propuși; 

- persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că pot avea, 
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de 
natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare. 

Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese, cum ar 
fi: 

- situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are 
drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari 
ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 
află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

- situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, 
în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul 
de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști 
angajați ai Autorității/entității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire 
cu care Autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile 
contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 
încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

E. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse și a cărui ofertă a fost stabilită 
câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în 
documentația de atribuire. 

Avand in vedere ca pentru aceasta procedura criteriul de atribuire este  „prețul cel mai scăzut” oferta câștigătoare este 
cea al cărei preț, fără TVA  este cel mai mic. 

 

6. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA  REZULTATULUI PROCEDURII  

Autoritatea contractantă va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare 
la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, ori după caz, la anularea procedurii de atribuire și 
eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 
de la emiterea acestora. 

În cadrul comunicării, Autoritatea contractantă va informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la 
acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 



 

 

Autoritatea contractantă va informa ofertanții/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată 
câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: 

i. fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; 
ii. pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se 

argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă, neadecvată şi/sau neconformă, îndeosebi 
elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini; 

iii. fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost 
declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor câștigătoare în raport cu oferta 
sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică; 

iv. fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la pct. i) - iii), data-limită până la care au dreptul de a depune 
contestație. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații numai în situația în care divulgarea acestora: 

- ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar 
fi contrară interesului public; 

- ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar prejudicia 
concurență loială dintre aceștia. 

Comunicarea prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite și prin fax sau prin mijloace electronice. În cazul în  
care Autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace 
electronice, termenele de așteptare pentru încheierea contractului se majorează cu 5 zile. 

 

7. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE  

Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, 
dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 

i. au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile și/sau neconforme; 
ii. nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate 

datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare; 
iii. abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea 

contractului. 

În sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege: 

- criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuți în cadrul 
anunțului de participare, precum și în documentația de atribuire au fost modificați; 

- pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar  
Autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la 
încălcarea principiilor. 

Prin excepție, Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 

- ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care dispune eliminarea 
oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul de participare, din documentația de atribuire 
ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; 

- autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării achiziției sau nu mai există necesitatea 
ce urma a fi acoperită; cele două situații nedatorându-se unei acțiuni sau inacțiuni a Autorității/entității 
contractante. 

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 
3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și 
motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

 



 

 

8. INSTRCTIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție/acordul-cadru cu ofertantul/ofertanții desemnat(i) câștigător(i), 
în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 5 zile pentru formularea eventualelor contestații 
administrative. 

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5  zile de la primirea invitației pentru semnarea 
contractului, transmisă de Autoritatea contractantă. 

Dacă  termenului de 5 zile a  expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, 
situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar Autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de 
participare. 

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorțiu, acesta are obligația de a prezenta la semnarea 
contractului următoarele documente: 

- documente prin care se autorizează persoana care urmează să semneze contractul; 
- acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al asocierii , reprezentantul legal al 

asocierii, liderul desemnat (informații care nu trebuie să fie diferite față de cele precizate în documentele care au 
însoțit oferta); 

- garanția de participare în conformitate cu precizările de la secțiunea.III.1.6.a) din Instrucțiunile pentru ofertanți. 

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația 
de a prezenta la semnarea contractului contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. 

In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a 
executa contractul, atunci aceasta are dreptul  să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care 
aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează. 

 

9. INSTRUCȚIUNI PRIVIND PROCEDURA DE REMEDII 

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României 
nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă 
printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen 
de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Autorității Contractante considerat nelegal: 

i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; 
ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecată. 

Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante. 

 

Responsabil Achizitii 
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Secţiunea IV – Documente justificative 

Formulare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OPIS  

1.  Împuternicire Formular nr. 1 

2.  Scrisoare de garanţie Formular nr. 2 

3.  
Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, 
social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire 
a contractului de lucrări 

Formular nr. 3 

4.  Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale Formular nr. 4 

5.  
Formular de ofertă  

 
Formular nr. 5 

6.  
Anexa la formularul de oferta 
 

Formular nr. 5/A 

7.  
Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică 

Formular nr. 6 

8.  Acord de subcontractare Formular nr. 7 

9.  
Angajament privind susţinerea tehnica si profesională 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 

Formular nr. 8 

10.  
Model instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara de buna 
executie  

Formular nr. 9 

11.  
Solicitari  de  clarificari 
 

    Formular nr. 10 

12.  
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 
98/2016 

Formular nr. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

FORMULAR nr. 1 

 

Împuternicire 

 Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de ………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de …………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI ……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă ……………………………………………………………………………………………..  În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data          Denumirea 
mandantului ……………        S.C. ………………………………… reprezentată legal prin 

 ___________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

 (Funcţie) 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FORMULAR nr. 2 

 BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

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

(denumirea)  
Model de instrument de garantare 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului 
 

Catre ___________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului de executie lucrari 

___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea emitentului), avand 
sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligam fata de  ____________ (denumirea autoritatii 

contractante):_____________________________________________________ 

 

             Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in conformitate 

cu art. 36 alin. (4) din HG 395/2016, in limita a _____ din valoarea estimata a contractului, adica suma de 

___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva 

cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata 
ei este cauzata de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile de la literele a) – c) 

de mai jos conform art. 37 din HG 395/2006); 

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta in perioada de valabilitate 

a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare ofertantul ___________________, nu constituie garantia de buna 

executie in perioada de valabilitate a ofertei sau o constituie in termen de 5 zile lucratoare de la 

semnarea contractului; 
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat 

sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei; 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________. 

In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa 

modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru 

prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.  

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt 

instantele judecatoresti romane.  

 

Data completarii  ............................ 

Parafata de Banca/Societate de Asigurari __________ in ziua ___ luna ___ anul _______  

(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare). 

Nota: Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a 

constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea 

expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu 

nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de 

participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Formular nr. 3 
 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU 
PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

➢ Subsemnatul/a ............................................................... ................. (nume / prenume, reprezentant legal / 

împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa 
candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura .................................................... cod CPV 
............................., organizată de autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția 
mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile. 

      Data ...............................  

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAR nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

                      Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale 
  

 
OPERATOR ECONOMIC       

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

(denumirea/numele) 
 

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________                                                                    

                                                                (denumire  si date de identificare operator economic)   

declar pe propria răspundere că pentru lucrarea „...........................................................................”, urmatoarele 

informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara sunt confidentiale: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................  

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................ ... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        .......................................... 

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     .................................................... 

Data                                          

      

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

FORMULAR nr. 5 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA   
 Către COMUNA ...................... 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai       ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionată, să 
executam .................................................................................................................................................... , pentru suma de,                                        

(suma în litere si în cifre, precum si moneda ofertei) , plătibilă conform Graficului de plati acceptat. la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de  (suma în litere si în cifre)   

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de 

executie anexat, in ......... luni calendaristice. 

 

3.  Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 120 zile (perioada în litere si în cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 

 

5. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 
      depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar "alternativă"; 
     nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

6. Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 

Data __/__/____ 

................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta pentru si în 
numele ............. ...................................... 

                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
 ................................ 
 (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

FORMULAR nr. 5/A 

Operator economic                                                                                                   
................................ 

(denumirea/numele) 
 

 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 
 

1. Valoarea maxima a lucrarilor prestate de subcontractanţi  ___________ (% din preţul total ofertat) 

     

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituita sub forma: ________________________________ 

    in cuantum de:      ___________ (% din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garantie de buna executie   ......................................................luni calendaristice 

4. Durata de executie a lucrarilor .................... luni 

5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere     a lucrarilor până la data 

începerii executiei)   ___________ zile calendaristice 

6. Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 

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

7. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi  ___________ (% din valoarea care  

     la termenul final de execuţie                          trebuia sa fie realizata) 

8. Limita maxima a penalizărilor    ___________ (% din preţul total ofertat) 

9. Limita maxima a asigurărilor     ___________ (% din preţul total ofertat) 

10. Perioada medie de remediere a defectelor   ___________ zile calendaristice 

11. Limita maxima a retinerilor din situatiile lunare ..................... % din situatiile de plata lunare. 

 

 

 

 
 
 
 

OFERTANT, 
.......................... 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

FORMULAR nr. 6 

Operator economic                                                                                                   
................................ 

(denumirea/numele) 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
    

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

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

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

 

2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire 

autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul 

contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.  
             2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:  

1. ___________________________________ 

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

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind 
câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca 
fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 

5. Încetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 



 

 
6 Comunicări 6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........  6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 

8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociatiei: 

 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 
 
 
Notă!:    
 Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrarile care se executa de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei,  asociere va fi legalizata potrivit legii şi va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică. 



 

 

FORMULAR nr. 7 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 La contractul de achiziţie publică ce se va încheia între ................................................ 
                (denumirea entităţii contractante) 

 şi ………………........................................... privind executarea .................................................. 
          (denumire ofertant                                                                                           (denumirea contractului de achiziţie publică) 

1. Părţi semnatare 
Acest acord de subcontractare este încheiat între: 1.  …………………………………………………………………………............................. 

(denumirea, sediul, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal) denumit/ă în continuare contractant/antreprenor general 
şi 

   …………………………………………………………………………............................. 
(denumirea/numele, sediul/adresa, C.U.I., O.R.C., reprezentant legal) 

denumit/ă în continuare subcontractant/subantreprenor. 
2. Obiectul acordului de subcontractare Obiectul prezentului acord de subcontractare îl reprezintă executia de către subcontractant a următoarelor lucrari: 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. în cadrul contractului de achiziţie publică având ca obiect  ……………………………………………………………………………………………………… 

(denumirea contractului de achiziţie publică) 

pe care contractantul general îl va încheia cu autoritatea contractantă. 
3. Valoarea lucrarilor executate de subcontractant 
Valoarea lucrarilor executate de către subcontractant, conform ofertei depuse, reprezinta……….. % din valoarea totală a ofertei şi implicit, din valoarea totală a contractului de achiziţie publică. 
4. Durata executiei lucrarilor de către subcontractant 
Durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentului acord de subcontractare va fi stabilită în 

conformitate cu graficul de executie a contractului de achiziţie publică. 
La încheierea contractului de subcontractare graficul de executie a lucrarilor se va constitui ca anexă a 

contractului de subcontractare. 

5. Durata de garanţiei de bună execuţie a lucrarilor executate de subcontractant Durata garanţiei de execuţie a lucrarilor care face obiectul prezentului acord de subcontractare va fi ….. luni, de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor corespunzător duratei garanţiei de bună execuţie a contractului de achiziţie publică încheiat între contractantul general şi autoritatea contractantă. 
6. Alte clauze Subcontractantul/subantreprenorul se angajează faţă de contractantul/antreprenorul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul/antreprenorul general le are faţă de autoritatea contractantă conform contractului de achiziţie publică având ca obiect    ……………………………………                  

                                                                                           (denumirea contractului de achiziţie publică 

Prezentul acord de subcontractare a fost încheiat astăzi ……………………………, în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar original ce va fi depus împreună cu oferta.  
     Contractant general/antreprenor general       Subcontractant/subantreprenor   ………………………….…….                                     ……… ………..………………...         

    (denumirea)                (denumirea) ………………………….…….                                         ……… ………..………………...         

   (reprezentant legal)               (reprezentant legal)   

                                         L. S.        L. S. 
 
 

 
 
 
 



 

 

FORMULAR nr. 8 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

 
 

ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICA SI PROFESIONALĂ A 
OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI 

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

       (denumirea entităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………………………………………………………………………………………………………….., noi 
...................................................................... .. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la 

............................................................... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ……………………………………………….............. (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ……………………………………………......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ...................................................................... .................................................................................. necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, .................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ........................................................................ (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care .......................................... (denumire 

operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, ....................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................................................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate entităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul entităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

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

   (semnătură autorizată) 



 

 

 

 

FORMULAR nr. 9 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  

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

(denumirea/numele) 
                                     Formular de garanţie de bună execuţie 

                  Către:  
                            (se va completa adresa) 
 

Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie. 
La cererea Antreprenorului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin prezenta în mod 
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decclaratiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de _______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise. Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data 
sau înaintea datei de (____ de zile după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru 
Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va expira. 
      Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Antreprenorului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile Antreprenorului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 

Data ______________________   Semnătura (semnături) _________________________ 

[stampila organismului care furnizează garanţia] 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

FORMULAR nr. 10 
 

 
Nr......../............................. 

 

 

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI 
 

 Catre, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

 

 

 

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de 
(tip procedura) 

Achizitie publica ___________________________________________________ 

COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 

1. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 3.____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra  

de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. 

 

 

 

 

 
 

Cu consideratie,  

  

S.C.____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              



 

     Formular nr. 11 

OPERATOR ECONOMIC 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016,  

privind achiziţiile publice 

 

 

1.Subsemnatul/a………………, în calitate de ……………… (ofertant/candidat/ofertant asociat/ 
candidat asociat/ subcontractant/terţ susţinător), la…………………, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu mă aflu în nici o situaţie care ar putea duce la apariţia 
unui conflict de interese în sensul art.59 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
persoanele cu funcţii de decizie din cadrul Comuna Dobarlau, prin raportare la implicarea în 

procesul de achiziţie publică, nominalizate în fişa de date; 

 

2. Subsemnatul/a………………… declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

 

3. De asemenea, 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 candidatura/oferta, orice informaţii suplimentare. 

 

4. Subsemnatul/a ................................ 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 

…………………………. 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

………………………………………. 

(semnatură persoană autorizată şi ştampila) 

 

 

 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care candidatura/oferta este 
depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre terţii susţinători şi/sau subcontractorii 

declaraţi, dacă este cazul. 
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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI 

privind realizarea obiectivului de 
investitii ............................  

 

                                         nr._________  

incheiat azi, data de __________________  
 

Avand ca temei legal:                   

Legea nr.98/2016 privind achizi|iile publice cu modificarile §i completarile 

ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizi|ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice cu modificarile §i completarile ulterioare;  
 

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI 

(EXECUTIE) denumit in continuare "Contractul" 
 

Intre 

COMUNA DOBARLAU  cu sediul in localitatea Dobarlau, judetul Covasna, cod postal 

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

telefon/fax ................. cod fiscal  ............. cont ................  deschis la .............. , 

reprezentat 

legal prin ........................ , in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 

Si 
 

 .....................................................,   cu   sediul   in    ....................... ,   str

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

nr .................. , judet  .......................... , cod postal   ..................................... , telefon/fax 

 ......................................................  , e-mail:  ..........................................................  , 

numar 

de inmatriculare la Registrul Comertului  ........................................................ , cod fiscal 

RO ..........................................., cont  .............................................................  deschis la 

 ............................................................ ,  reprezentata prin   ...........................................   

- 

 ................................ , in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte 
 

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Condi|iilor Contractuale 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
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1.1 Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor la obiectivul de 

investitii: Demolare și Constructie pod peste paraul Dobarlaias, zona ,,La Bebes’, sat 

Lunca Mărcușului,comuna Dobarlau, judetul Covasna. 

1.2. Executantul se obliga sa execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa 

remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului contract, la 

obiectivul de investitii......................... : 
 

2. PRETUL CONTRACTULUI 

2.1. Pretul prezentului contract il reprezinta suma de  .............................................. lei 

fara 

TVA la care se adauga cota legala de TVA conform legii, valoarea totala fiind 

de .......................  
 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este 

valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, 

iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, 

de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui 

efect pe care il produce. 

3.2 Durata de executie a prezentului contract este de ............................... luni incepand de 

la data prevazuta in Ordinul de incepere. 
 

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Prin documentele contractului se intelge: 
 

1. prezentul Cntract de achizitie de lucrari, Conditiile contractuale 

si 

2. urmatoarele Anexe: 

a) caietul de sarcini inclusiv clarificarile si sau masurile de remediere aduse pana la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare -Anexa 1; 

b) propunerea tehnica - Anexa 2 si propunerea financiara - Anexa 3, inclusiv 

clarificarile din perioada de evaluare; 

c) garantia de buna executie a contractului, daca este cazul -Anexa 4; 

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert conform legii, daca este cazul - 

Anexa 5; 

e) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul - Anexa 6; 

f) acord de asociere, daca este cazul - Anexa 7; 

g) graficul general de realizare a investniei - Anexa 8; 

h) instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, daca este 

cazul - Anexa 9; 
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i) alte documente/formulare relevante, daca este cazul. 
 
 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, 

in ........ exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 

Achizitor Executant 
 
 
 
 
 

*Achizitorul are obligatia de a respecta minim clauzele prezentului contract si ale 

conditiilor contractuale si are posibilitatea de a completa Conditiile contractuale, in 

conformitate cu necesitatile si oportunitatile identificate la nivelul sau, conform 

documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legislatiei nationale. 

 

Conditii Contractuale 
 

 

1. DEFINITII 

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii: 

1.1 "Parjile contractante" - sunt achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in 

prezentul contract. 

1.2 „Achizitor" - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in 

baza Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles 

cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor. 

1.3 „Executant" - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal 

constituita, responsabila cu realizarea obiectului Contractului. 

1.4 „Contract" - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 

incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe 

autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare. 

1.5 „Standard"- o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard 

european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru 

aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie. 

1.6 „Forta majora" - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, 

care impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, 

controlat sau modificat de catre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia 
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sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta 

pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti 

si care, odata aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit 

prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta. 

1.7 „Reprezentantii Partilor" - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca 

atare de catre o Parte pentru relatia cu cealalta Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea 

verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor acestuia, de a incheia contracte 

de servicii de consultanta/supraveghere/dirigentie de scantier, in conditiile legii. 

1.8 „PreJul contractului" - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza 

Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 

asumate prin contract. 

1.9 "Zi" - zi calendaristica; „an" - 365 de zile. 

1.10 „Penalitate contractuala" - despagubirea stabilita in contract ca fiind 

platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de 

neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligator din contract; 

1.11 "Data de incepere a lucrarilor de executie" - inseamna data precizata in Ordinul 

de incepere a lucrarilor de execute emis de Achizitor. 

1.12 "Durata de Executie" inseamna durata de realizare exprimata in luni cuprinsa intre 

data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata 

executantului si data incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la 

terminarea lucrarilor, conform Graficului general de realizare a investitiei. 

1.13 "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre 

Executant, in legatura cu executarea Contractului, conform Ofertei. 

1.14 "Documentele Executantului" - inseamna calculele, plansele, manuale, modele §i 

alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Executant conform prevederilor 

Contractului. 

1.15 "Utilajele si Echipamentele Executantului" - inseamna toate aparatele, mas.inile, 

vehiculele tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asmenea necesare 

execu|iei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele. 

1.16 "Tara" - inseamna tara in care este amplasat santierul. 

1.17 "Riscurile Contractului" - inseamna acele evenimente ce pot influenta 

implementarea Contractului. 

1.18 "Teste" - inseamna toate testele care sunt specificate in Contract si in documentele 

de proiectare, convenite de catre Parti, dispuse de Achizitor. 
 

1.19 "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care 

vor fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract. 

1.20 "Echipamente" inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente 

tehnologice si functionale care necesita sau nu montaj, echipamente de transport, 
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inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul 

prezentului contract. 

1.21 "Amplasament" inseamna totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa 

lucrarile permanente, conform autorizatiei de construire 

1.22 "Santier" inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de 

executie a lucrarilor , ce cuprinde amplasamentul si oricare alte locuri prevazute in 

Contract ca fiind parte componenta a Santierului. 
 

1.23 "Lucrari" - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile de executie care 

urmeaza sa fie realizate de catre Executant conform Contractului, precum §i orice 

modificare a acestora in conditiile legislatiei achizitiilor publice/sectoriale. 

1.24 „Instructiunea Achizitorului" - documentul scris, semnat, datat si numerotat, 

elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter 

obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract. 

1.25 „Perioada de garantie" - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la 

terminarea lucrarilor §i data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si 

in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor 

aparute datorita nerespectarii clauzelor §i specificatiilor contractuale, a reglementarilor 

tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. 

necorespunzatoare. 

1.26 „Proiect" - inseamna, documentatiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze 

de proiectare in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza carora se vor realiza 

lucrarile. 

1.27 "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare 

adusa acestor Planse. 

1.28 "Asistenta tehnica a proiectantului pe durata execujiei lucrarilor" -toate 

activitatile prevazute de lege pe care trebuie sa le indeplineasca proiectantul pe durata 

executiei lucrarilor. 

1.29  "Subcontractant" - inseamna orice operator economic care nu este parte a 

prezentului contract si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale 

constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract 

raspunzand in fata Executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare 

in acest scop. 

1.30 „Abandon" - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat 

serviciile de proiectare ori Lucrarile de executie sau retrage nejustificat 

Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa nesupravegheat Amplasamentul/Santierul. 
 

^ 2. INTERPRETARI 
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In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor 

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 

^ 3. PRIORITATEA DOCUMENTELOR 

In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin 

conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, 

vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilita la pct. 

4 „Documentele Contractului" 

4. LEGEA 

Legea Contractului este legea romana. Executantul va respecta legile tarii in care se 

realizeaza lucrarile. Executantul va emite toate instiintarile si va plati toate taxele si alte 

obligatii referitoare la Lucrari, in conformitate cu legea aplicabila. 
 

5. COMUNICAREA 

Limba contractului este limba romana. 

5.1 In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme 

de comunicare de catre o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi 

redactate in limba romana urmand a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fara a fi 

retinute sau intarziate in mod nejustificat. 

5.2 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in 

scris. 

5.3 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 

momentul primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in 

care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea 

documentelor. 
 

6. ACHIZITORUL 

6.1Dreptul de Acces pe Amplasament 

Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de 

incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - 

primire, amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a 

obiectului prezentului contract. 

6.2 Autorizatii si Acorduri 

Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile si avizele obtinute in 

scopul executiei lucrarilor, conform prevederilor legale. Inceperea executiei lucrarilor este 

conditionata de emiterea autorizatiei de constructie. 

6.3 Instructiuni emise de catre Achizitor 
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Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la 

executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a 

acestora. 

In ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau de 

natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la 

primirea instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspenda executarea 

instructiunilor respective cu exeptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar conduce la 

incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii contractuale, 

delictuale sau penale a Executantului. 

6.4 Aprobari 

Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera 

Executantul de obligatiile sale. 

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, 

in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului. 

 6.5 Reprezentantul Achizitorului* 

6.5.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini 

anumite indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de catre Achizitor si 

comunicate Executantului. Achizitorul va instiinta Executantul cu privire la autoritatea si 

indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului. 

6.5.2 Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor 

sai atestati profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor si care ii reprezinta legal 

interesele. 

6.5.3 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie 

necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termen astfel incat 

executantul sa poata respecta termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului. 

7. EXECUTANTUL 

7.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate 

obligatiile si raspunderile prevazute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare. Acesta va executa, 

testa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile 

Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in 

totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele 

necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive in indeplinirea obiectului 

contractului. 

7.2 Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel putin 

caracteristicile tehnice si calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de Sarcini si 

declarate de catre executant in propunerea tehnica, va corespunde reglementarilor 



8 

tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua 

sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de 

folosire sau celor specificate in contract. 

7.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta 

Achizitorului, spre aprobare, graficul general de realizare a investitiei, actualizat, daca 

este cazul (Anexa 8). 

7.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei 

(Anexa 8) precum si Progamul de control al obiectivului de investitii asa cum a fost el 

intocmit si aprobat conform prevederilor legale. 

7.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de 

executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul 

constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale 

Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi 

responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii 

sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane. 

7.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, masuratori/ 

atasamentele si, dupa caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le 

intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor. 

7.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre 

Executant, nu pot fi demarate sau executate fara modificarea prin Act aditional a 

prezentului contract in conditiile art.2 0 din acesta si cu incadrarea in procentul de 

diverse si neprevazute precizat la art. 2.2 din Contract. In lipsa actului aditional de 

modificare a contractului, Executantul nu are dreptul sa solicite plata valorii 

respectivelor lucrari. 

7.8 Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum §i de 

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor §i resurselor 

umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. 

7.9 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. 

7.10 Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor 

constatate in cadrul perioadei de garantie, Executantul are obligatia: 
 

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata; 
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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 pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu 

emis, 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; 

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in 

conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de 

a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si 

echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice 

situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, 

echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in 

conditiile legii. 

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu 

restrictiona utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a 

trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia sau 

proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute 

pentru organizare de santier; 

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier; 

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus; 

h) Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor numai acele 

materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care ii 

sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale; 

i) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau 

lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare; 

j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, 

conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare 

de santier, aprobat de Achizitor; 

k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, 

depozite §i oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse; 

l) de a monta la finalizarea lucrarilor panoul de personalizare conform indicatiilor pe 

care le va primi de la Achizitor, daca este cazul; 

m) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut 

obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari 

decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu 
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dirigintele de santier/reprezentantul achizitorului, atestand remedierea respectivelor 

lucrari; 

n) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii acestora, oricare ar 

fi motivul acestui eveniment; Costurile aferente conservarii lucrarilor vor si 

suportate de catre partea din culpa careia a dus la sistarea lucrarilor. 

o) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a 

termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.  

p) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare 

sau antichitati, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul 

va obtine in numele Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura 

supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor. 

7.11 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor

 executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in 

opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii 

procesului -verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea - primirea obiectivului 

realizat. 

7.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si 

cailor de acces. 

7.13 Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 

justie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultand din sau in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru 

care responsabilitatea revine Executantului. 

7.14 Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt 

pe traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni 

deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre 

subcontractatii sai. 

7.15 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 adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura 

in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si 

podurilor respective. 

7.16 In cazul in care, locul de realizare a lucrarilor, impune utilizarea de 

catre Executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alineatele 

anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 

inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile 

§i prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile 

respective se vor aplica in consecinta. 
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7.17 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. 

7.18 In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati 

consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau 

deteriorate. 

7.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau 

al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului. 

7.20 Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului Contract. 

7.21 Executantul va asigura controlul in faze determinante de catre autoritatile 

competente conform prevederilor legale 

7.22 La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda 

Achizitorului documentatiile de functionare si/sau autorizare a echipamentelor montate 

potrivit contractului, precum si intreaga documentatie necesara completarii si intocmirii 

Cartii tehnice a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare. 

7.23 Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute 

lucrari pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale 

si a luat toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor 

referitoare la conditiile si normele de securitate si sanatate in munca. Executantul este 

singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind 

conditiile si protectia muncii. 

7.24 Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate 

instiintarile si va plati toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale 

in vigoare. 
 

7.25 Executantul are obligatia sa notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile 

ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte 

de data la care va acoperi lucrarile. 

7.26 Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are 

obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la 

notificarea primita din partea Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru 

lucrarile ce devin ascunse. 

7.27 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga 

documentatie necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele 

stabilite prin graficul de indeplinire a contractului. 

7.28   Controlul in  faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, 

conform prevederilor legale. 
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8. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR 

8.1 Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si 

lucrarilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii, republicata, coroborate cu prevederile Codului Civil privind conditiile si 

termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune. 

8.2 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fata de 

subdobanditorii dreptului de proprietate asupra constructiilor. 

8.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia 

finala si este de      ............................................................................luni. 

Achizitorul se va ingriji ca cerinta minima solicitata in caietul de sarcini, privind garantia 

lucrarilor sa respecte cel putin prevederile art.7 alin. 3 din Legea 10/1995 actualizata. 

8.4 In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, 

de a executa toate lucrarile de modificare, reconstruct si remediere a viciilor si altor defecte 

a caror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale. 

8.5 Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune 

remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele 

produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este 

tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, 

trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea 

notificarii este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze 

defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea 

defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi 

consemnata intr-un proeces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti. 
8.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina 
Executantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca 
urmare a: 
i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico- economice; 
ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile 
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. 

8.7 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul 

este liber sa contracteze cu terti executanti conform legislatiei achizitiilor, executia acestor 

lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant 

sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.  

8.7 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, 
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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, cu exceptia situatiei in care 

o astfel de dauna rezulta din respectarea Caietului de Sarcini intocmit de catre Achizitor. 
 

9. REPREZENTANTUL EXECUTANTULUI SI INLOCUIREA PERSONALULUI 

DE SPECIALITATE NOMINALIZAT 

9.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele 

persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele sau. 

9.2 Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati 

profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu 

executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si 

care i i reprezinta legal interesele. 

9.3 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat la oferta pentru indeplinirea 

contractului se realizeaza numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezinta o modificare 

substantiala a contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, 

decat in urmatoarele situatii: 
 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu 

indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de 

atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ; 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine 

cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de 

evaluare (daca este cazul aplicarii unor astfel de factori). In situatiile prevazute mai 

sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele 

solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii 

criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent 

factorilor de evaluare. 

10. SUBCONTRACTAREA ,TERT SUSTINATOR  

10.1 Subcontractarea 

10.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 

obligatorie furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu 

subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 

acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe 

ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea 

subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, 

activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi 

platiti direct de catre Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea 

Achizitorului ( daca este cazul). 
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10.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de 

executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala 

a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind 

achizitiile publice. 

10.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in 

perioada de executie a Contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare 

privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata de catre Executant in 

vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil §i care nu va putea fi mai 

mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 

10.1.4. In situatia prevazuta la art.10.1.2., Executantul poate inlocui/implica 

subcontractanti in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele 

situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror 

activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in 

conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in 

oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 

10.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt 

obligati sa prezinte: 

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini 

si a propunerii tehnice si financiare depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile 

supuse subcontractarii. 

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 

activitatii ce va face obiectul contractului si optiunea de fi platiti direct de catre Achizitor, 

daca este cazul; 

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de 

excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul 

de achizitie publica 

10.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza 

in nici o situatie raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a 

Contractului. 

10.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile 

legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, 

contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa 

introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie 

Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de 
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subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantul fata de Achizitor 

in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

10.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea 

vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care 

Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, 

drepturile si obligatiile sale. 
 

10.2 Plata directa catre subcontractanti 

10.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract 

indeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta 

optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice. 

10.2.2. In aplicarea prevederilor pct. 10.2.1. subcontractantii isi vor 

exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii 

Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi 

platiti direct de catre Achizitor. 

10.2.3. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati 

doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 

parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant 

atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor 

asumate de subcontractant. 

10.2.4. In aplicarea prevederilor pct. 10.1.7 Acordul partilor se poate materializa 

prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si 

Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat 

Achizitorului; 
 

10.3 Tertul Sustinator 

10.3.1. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta 

din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa 

la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul 

consimte ca Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma 

incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar 

putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de 

catre acesta. 

10.3.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, 

respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 

angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a 

contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantului 

initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul 

perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si 

fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 
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11.Garantia de buna executie 
 

11.1 Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare 

de la data semnarii contractului, o Garantie de Buna Executie constituita 

conform legii, pentru realizarea corespunzatoare a Contractului. 

11.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 10% din pretul 

contractului fara TVA si se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile 

legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. 

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata 

garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului si pus la dispozitia Achizitorului. Suma 

initiala care se va depune de catre Executant in contul de disponibil distinct, astfel deschis, 

nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara T VA. 

11.3 In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza 

valoarea acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna 

executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. 

11.4 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila 

§i in vigoare pana la finalizarea Lucrarilor de catre acesta si remedierea 

oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de 

expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit sa obtina Procesul 

verbal de receptie finala cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, 

executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand 

Lucrarile vor fi terminate si toate defectele remediate. 

11.5Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie oricand pe parcursul indeplinirii 

Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi 

indeplineste, indeplineste din culpa sa  obligatiile asumate prin contract. In situatia 

executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a 

reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. 
 

11.6 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are 

obligatia de a notifica atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare 

pretentia sa, precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al 

prejudiciului; 
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11.7 In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are 

obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 

5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre Achizitor. 

11.8 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum 

urmeaza:  

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data 

incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a 

ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 

este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 

executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. 

11.9 Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din 

lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 

11.10 Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului. 
 

12. PROIECTAREA 

12.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului. 

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului cel putin urmatoarele : 

Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie ca parte integranta a acestuia, avize, 

acorduri si autorizatia de construire. 
 
 

13.   RISCURILE CONTRACTULUI 

13 .1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in 

sensul majorarii acesteia cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc 

contractual, in situatia aparitiei uneia din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu 

exemplificativ 

(a) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia 

celor specificate in Contract; 

(b) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor pct. 6.3, cu exceptia cazului in 

care se datoreaza Executantului; 

(c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intampinate pe santier in timpul 

executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta 

experienta si pe care acesta le-a notificat imediat Achizitorului; 

(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei 

Executantului asa cum este specificat in Contract; 

(e) lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile 

Achizitorului. 
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14. DURATA DE EXECUTIE 

14.1. Executia Lucrarilor 

Executantul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu 

promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie. 

Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul 

de indeplinire a contractului, in decurs de ............................luni de la data precizata in 

Ordinul de Incepere a lucrarilor. Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor este 

conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

- obtinerea autorizatiei de construire de catre Achizitor; 

- constituirea garantiei de buna executie a contractului; 

- semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice 

sarcini care impiedica realizarea obiectului prezentului contract. 

14. 2 Prelungirea Duratei de Executie  

14.2.1 Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Executie in conditiile art. 20 

din prezentele conditii contractuale si doar daca aceasta nu se datoreaza din culpa sa. 
 
 

15.    GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI 

15.1 Executarea Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite 

prin Graficul general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologica 

de executie, Anexa nr. 8 la contract, parte integranta a acestuia. 

15.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, 

sub aspectul incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea 

stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului general de realizare a 

investitiei. 

15.3 In cazul in care Achizitorul constata pe parcurs ca desfasurarea Lucrarilor nu concorda 

cu graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la 

cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii 

Lucrarilor asa cum sunt prevazute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant 

de nici una dintre indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor. 
 
 

16. INTARZIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR 

16.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate 

de Achizitor in cadrul termenului convenit de parti potrivit pct. 14.1., sub sanctiunea 

aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum de: 0,1 %/zi din valoarea restului de 

executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 

privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si 
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completarile ulterioare) in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de 

intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii efective 

a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate. 

16.2 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare 

scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte 

formalitati. 

16.3 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea 

de catre Executant a sumelor datorate. 

16.4 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand 

intarzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei 

Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva 

Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris 

de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin 

incheierea unui Act Aditional la Contract. 

16.5 Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau 

de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor 

Contractului. 

16.6 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei. 

16.7 Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri: 

a. conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi 

care, potrivit normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu 

permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice. 

b. in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive 

neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului 

aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cuno§tinta 

despre aceasta, 

c. interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara 

a Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia 

Executantului de informare prompta, a Achizitorului. 

d. Lipsa informarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau 

decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare 

temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii 

de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de 

Executie a lucrarilor contractate. 
 
 

17.    RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE 

17.1 Terminarea lucrarilor 
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17.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazute a fi 

finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat 

in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Executantului de la data 

precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor. 

17.2 Instiintarea de Receptie 

17.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la 

indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie 

conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile. 

17.2.2 In cazul in care Achizitorul constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi 

consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele 

pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile art. 23 

din prezentele conditii contractuale. 

17.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor 

lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu 

documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor 

prevazute de lege. In functie de constatarile facute, 

Achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia. 

17.2.4.Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta 

Executantulu de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a 

Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor. 

17.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau 

necorespunzatoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptive si va 

elibera santierul. 

17.2.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei 

de garantie. 

18. REMEDIEREA DEFECTELOR 

18.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art.11 din prezentele 

conditii contractuale, Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, 

fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate. 

18.2. Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte 

datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in 

conformitate cu prevederile Contractului. 

18.3.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin 

notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe 

cheltuiala Executantului. 

18.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de 

executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia; 
 

http://art.11/
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19. DESFACEREA SI TESTAREA 

19.1. Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei 

lucrari. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa 

desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are 

obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, 

masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si 

incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului. 

19.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea 

si aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate 

ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, 

Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la 

dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este 

cazul. 
 

20. MODIFICARI 

20.1 Dreptul de a Modifica 

20.2 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, 

se face doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la 

prezentul contract. 
 

21. NOTIFICAREA 
 

21.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi 

considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in 

prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare 

de primire. 

21.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in 

momentul primiri 

21.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea 

se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata, 

doar daca a fost c onfirmata in scris si inregistrata. 

21.4 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti 

daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute. 
 
 

22. PRETUL CONTRACTULUI SI PLATA 

22.1 Plata avansului – nu se acorda avans. 

22.2 Evaluarea Lucrarilor 
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Lucrarile vor fi evaluate asa cum sunt prevazute in Propunerea financiara, iar modificarile 

vor fi evaluate in conditiile respectarii prevederilor art 20. 

22.3 Situatii de Lucrari 

22.3.1 In functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a 

lucrarilor determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite conform 

Anexa ......... ,Executantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor: 
- platile partiale vor fi facute lunar 

22.3.2 Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de 

catre dirigintele de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, 

insusite si confirmate de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza 

intocmirii situatiilor intermediare de plata. 

22.3.3 Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 5 

zile  de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 

22.3.4 Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu pct. 22.3.2 si 22.3.3 pe baza facturii 

fiscale transmise de catre Executant, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de 

Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; 

ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor. 

22.3.5 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin 

situatia finala de lucrari face obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra 

caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus 

litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul va achita sumele 

ce exced obiectului litigiului. 22.3.6 In ipoteza in care partile au solutionat amiabil 

diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul va efectua plata 

acestor sume in termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisa de catre Executant in 

temeiul incheierii acordului amiabil. 

22.4 Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului. 

Pretul contractului nu se ajusteaza 

 

22.5 Plati Intermediare 

22.5.1 Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrari obliga Executantul 

la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre 

Achizitor. 

22.5.2 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii 

lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea 

expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri 

incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii 

de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia. 

22.5.3 Termenul de plata curge de la data comunicarii facturii fiscale, sub rezerva emiterii 

acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea 

formala a situatiilor de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea 
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expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi 

emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina 

Achizitorului. 

22.5.4 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 30 zile de 

la emiterea facturii cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

22.6 Plata Finala 

22.1   Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de plata 

definitive de catre Achizitor, in termen de 30  zile 

(cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013), de la data primirii facturii, intocmita in 

temeiul Situatiei de plata acceptata. 

22.7 Moneda de Plata 

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul. 

23. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE EXECUTANT 

23.1. Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte 

instructiunile Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, 

Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile 

neindeplinite, acordand un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina 

dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere conform art. 19. Daca Executantul 

nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta 

formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa plateasca penalitati si 

daune interese in cuantum similar cu valoarea neexecutata a contractului.  

23.2.Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 30  zile de 

la primirea notificarii de reziliere si sa paraseasca santierul, lasand pe santier Materialele si 

Echipamentele platite de catre Achizitor.  

23.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, 

Executantul datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei 

de buna executie, pe care Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului 

suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Achizitorul 

solicita iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 30 zile de la 

primirea notificarii Achizitorului. 

In orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de 

Executant, in fata instantelor judecatoresti competente. 
 

24. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE ACHIZITOR 

24.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de plata a 

facturii in termen de  30 zile de la emitere, Executantul are dreptul de a solicita plata 

http://reus.es.te/
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dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, de 0,1%/zi, in 

conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea 

intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 

incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat 

valoarea contractului. 
 

25. DIZOLVARE, FALIMENT 
 

La data la care Achizitorul ia cunostinta despre dizolvarea sau falimentul Executantului, 

prezentul contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La 

aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate masurile necesare preluarii Amplasamentului si 

evaluarii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in santier. 

In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera 

reziliat de drept fara indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va 

preda amplasamentul in termen de 3 0 zile de la primirea comunicarii de reziliere si 

va parasi santierul, lasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite de catre 

Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la 

terminarea lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea 

contractului neexecutat. 
 

26.    CLAUZE SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI 

26.1. In situatia modificarii lucrarilor cu incalcarea prevederilor art. 20, Achizitorul are 

dreptul de a denunta unilateral contractul de achiziti publice. 

26.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor 

sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului 

de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul 

de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia 

in una dintre urmatoarele situatii: 
 

(a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care 

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare; 

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o 

incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost 

constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
 

26.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat 

castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau 

incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul 

indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in 



25 

cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai 

furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea 

contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat 

relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei 

perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului. 

26.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui 

preaviz de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara 

interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, 

dar nelimitandu-se la acestea: 
 

a) Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, 

fara a se limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, 

executarea partiala/incompleta etc); 

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre 

Achizitor ori refuza sa raspunda solicitarilor acestuia; 

c) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu 

nerespectarea prevederilor prezentului Contract; 

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in 

legatura cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva; 

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin 

orice mijloc de proba de catre Achizitor; 

f) Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotarare 

avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie 

criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor nationale sau intereselor 

financiare ale Uniunii Europene; 

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, 

sau persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca 

angajamentele; 

h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau 

indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de 

valoare ca stimulent sau recompensa pentru: 

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul; 

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu 

Contractul; 

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti 

dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in 

modul descris in acest paragraf. 
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i) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei 

finantari din bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea 

grava a Contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale; 

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese; 

k) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract 

dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea. 

l) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 

personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care 

asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract; 

m) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, 

inclusiv intreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului; 

26.5 In cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate 

la pct. 26.4 lit.a) - m) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are 

dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare 

prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi 

necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din 

locatia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu 

titlu de daune-interese compensatorii. 

26.6 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile 

invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar 

Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de 

incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in 

bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, 

Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese. 

26.7 In perioada de preaviz susmentionata Executantul este considerat, de drept, in 

intarziere, acesta fiind obligat la plata de penalitati. 

26.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja 

scadente intre partile Contractante. 

26.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a 

cauzat incetarea Contractului. 
 

27. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI 

Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor 

Lucrarilor, Materialelor si Echipamentelor din santier pe toata perioada de executie a 

lucrarilor pana la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data 

responsabilitatea va fi transferata Achizitorului. 
 

28. FORTA MAJORA 
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28.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa i§i indeplineasca oricare 

din obligatiile sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data 

constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea 

inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este 

necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a 

convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe santier. 

28.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual 

asumate, pe toata perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii. 

28.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile 

executate anterior interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii 

contractului. 

28.4 Daca aceasta situatie continua timp de 180  zile, oricare dintre Parti va putea sa 

transmita o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 30 zile 

de la data primirii notificarii.  Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptatit la 

plata sumei ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si 

Echipamentelor livrate pe santier. 

29.    ASIGURARI 
 

29.1 Obiectul Asigurarii 

29.1.1 (1) inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face §i va mentine in vigoare, 

pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor o asigurare de raspundere civila profesionala in numele ambelor Parti pentru: 

a) pierderi §i daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor 

Executantului, 

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce prive§te pierderile, daunele, decesul sau 

vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia 

Contractului de catre Executant, incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse 

proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile, 

c) responsabilitatea ambelor Parti §i a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru 

decesul sau vatamarea corporala a personalului Executantului cu exceptia cazului in care 

responsabilitatea rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al 

Achizitorului sau a angajatilor acestora. 

29.1.2. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor 

mai sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea na§te in sarcina 

Executantului sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a 

prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 30 zile de la data emiterii 

Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini 

toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui 
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eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive 

imputabile Executantului. 

29.1.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea 

primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant. 

29.1.4 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a 

Achizitorului ca tert beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea 

acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea 

formala a asiguratorului. 

29.2 Reglementari 

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art. 29.1.1. Politele vor fi emise de catre 

societati de asigurare si in conditiile aprobate de catre Achizitor. Executantul va furniza 

Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au 

fost platite. 

30.        SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII 

30.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii 

Personalului propriu . Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si 

daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitate 

de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe santier 

si in incaperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ca se iau toate 

masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea 

epidemiilor. 

30.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care sa raspunda 

de respectarea cerinselor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor. 

Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite 

instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei 

Lucrarilor, Executantul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru 

exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. 

30.3 Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor 

generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee 

tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care 

desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu 

prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in muncii aplicabila, precum 

si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 

30.4 In cazul producerii unui eveniment vor f i  respectate prevederile legale din 

domeniul securitatii si sanatatii in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea 

evenimentelor. 
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30.5 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea 

evenimentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la 

securitatea si sanatatea si asistenta sociala acordata lucratorilor precum si la daunele aduse 

proprietatii. 

30.6 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca 

nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. 

nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila. 

31. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

31.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice 

neintelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

Contractului. 

31.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, 

fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele 

judecatoresti competente. 
 

32. ARHIVAREA 

32.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, 

inregistrarile si orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), 

care se afla in posesia Executantului in legatura cu Contractul sau care sunt 

elaborate de catre Executant sau de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si 

organizate in mod cronologic, sistematic si exact grupate in dosare, numerotate 

si denumite in consecinta atat in format tiparit cat si in format electronic, 

insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie 

corespunzator. 

32.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania. 
 

33. CODUL DE CONDUITA 

33.1 Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de 

incredere pentru achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, 

precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu 

serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe 

in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. 

33.2 In cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori 

sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori 

comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui 

act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori 

pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt 
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contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce 

atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului. 

33.3 Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din contract, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, 

discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru 

executarea obligatiilor din contract. 

33.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, 

facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in 

scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului. 

33.5 Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada 

executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa 

incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris 

prealabil al achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, 

incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte 

persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat 

cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in 

cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, 

Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost 

furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul 

executarii contractului. 
 
 

Drept pentru care prezentele  Conditii  Contractuale  s-au semnat astazi , la sediul 

_____ , in 2 exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte 
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