










































Anexa nr. 1 
OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii 
 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii curente exterioare si interioare cladire P+Etaj – 

Lot ……      …………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si 

de renovare, organizată de ………………………………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că pe parcursul 

execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom respecta obligaţiile referitoare la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 

precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării:______________ 
 
 
 
 

OFERTANT, 
_________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 



 
 

 
Anexa nr. 2 

OFERTANT, 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora 
 
 
 

 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia ”Reparatii curente exterioare si interioare cladire P+Etaj – Lot ……      

…………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare, 

organizată de …………………………………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca datele prezentate în tabelul 

anexat sunt reale. 

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legătură cu activitatea noastră. 

 

 
 
 
 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate 
Acord subcontractor cu specimen de semnatură 

 
 
 
 
 
Data completării: …………………… 
 
 
 
 
 
 

OFERTANT, 
______________________ 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 3 
OFERTANT, 
................................................ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii curente exterioare si interioare cladire P+Etaj –      

Lot ……      …………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de 

renovare, organizată de ……………………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că serviciile şi lucrările vor fi 

executate de către specialişti proprii sau al căror angajament de participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-

profesional, care îndeplinească condiţiile prevăzute de: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

 
Data completării:______________. 
 
 
 
 

OFERTANT, 
_________________________ 

(semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 4 

OFERTANT, 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă 

 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia Lucrari de ”Reparatii curente exterioare si interioare cladire P+Etaj –      

Lot ……      …………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de 

renovare, organizată de ……………………………………………………………………………………, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată 

respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 

care dispunem. 

 

 

 

 
 
Data completării:______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                                        FORMULAR 5                                                                        

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

 (denumire/nume ofertant) 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

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

               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

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

........................................................................................ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

               (denumirea/numele ofertantului)  

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ”Reparatii curente exterioare si interioare 

cladire P+Etaj – Lot ……      …………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de 

reparatii generale si de renovare pentru suma de ..................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ................. (suma în litere şi în 

cifre, precum şi moneda). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm prestarea serviciilor în ............................................... 

(perioada în litere şi în cifre). 

 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv 

până la data de ...................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 



4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

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

 

 

                               

 OPERATOR ECONOMIC                                                                                        

       ______________ 

      (denumirea/numele 

 
 

 



FORMULAR 6 
 

Scrisoare de înaintare a ofertei 
 

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

Ca urmare a solicitari de oferta din......................... (ziua/luna/anul), pentru atribuirea contractului 

”Reparatii curente exterioare si interioare cladire P+Etaj – Lot ……      

…………………………………………………”, Cod 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare), 

noi ................................................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem 

alăturat următoarele: 

1.  Oferta; 

2. Persoana de contact a ofertantului: 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

   

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

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

Cu stimă, 
Operator economic, 

.............................................. 
(semnătura autorizată şi stampila) 
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MODEL 
 

CONTRACT  

pentru execuție de lucrări de reparații la obiectivul: 

“ ………………………………………………..” 

din cadrul CSEI ”Delfinul” Constanța 

 
 
1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și al 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări de 
reparații curente la obiectivul “ ………………………………………………..” 

 
între 

 
CSEI ”Delfinul” Constanța, cu sediul în mun. Constanța, str. Semănătorului, nr.8, judeţul 

Constanța, CUI 4515590, telefon 0241/514123, fax 0241/514122, e-mail: scsp1cta@yahoo.com,  
reprezentată prin d-na Radoslav Simina-Ioana – directorul unității, în calitate de achizitor, pe de o parte 
        şi ______________________________________________, cu sediul în __________________, 
__________________________________________,  telefon ____________fax ________________, 
număr de înmatriculare ____________________, cod fiscal _____________________________, cont 
virament ___________________________ deschis la Trezoreria ______________, reprezentată prin 
__________________ – __________, în calitate de Prestator (executant de lucrări), pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv 
execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în 
anexa nr. 1 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât 
şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde 
cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau 
proiectării construcţiei 
b. părţile contractante – sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract 
c. achizitor - este beneficiarul lucrărilor realizate în baza Contractului, precum si succesorii legali ai 
acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta în înţelesul 
legislaţiei achiziţiilor. 
d. prestator  - este persoana juridica/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, 
responsabila cu realizarea obiectului Contractului. 
f.  contract – acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 
scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe autorităţi 
contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale 
asumate prin contract. 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE   
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA   
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

(CSEI) ”Delfinul” Constanța 
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g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
h. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie de lucrări ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
i. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferente lucrarilor 
executate conform contractului; 
j. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil,  
care împiedică să fie executate obligatiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau 
modificat de către una dintre părti, care nu este urmarea faptei acesteia sau  
a persoanelor pentru care aceasta este ţinuta a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe  
care părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei parti şi care, odată apărute, 
nu au putut fi evitate sau depaşite de catre părti, potrivit prezentului  
contract şi sunt constatate de o autoritate competenta 
k. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator  în scopul asigurării 
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
l. subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care 
executa şi furnizeaza anumite parţi ori elemente ale lucrarilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activitaţi 
care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/prestatorului de 
organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  
m. act adiţional  - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
n. zi - zi calendaristică. 
 
3.Condiții generale 
3.1. Interpretare 
3.1.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.1.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 
 
3.2. Prioritatea documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 
reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, achizitorul va emite către  prestator 
toate instrucţiunile necesare. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin 
conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile 
Caietului de Sarcini. 
 
3.3. Legea  

Legea Contractului este legea română. 
 
3.4. Comunicarea  

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către achizitor sau prestator, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 
redactate în limba romana şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.  

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are 

capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 
 
 

Clauze obligatorii 
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4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să execute  lucrările de reparaţii curente pentru următorul obiectiv:    
“ Lucrări de reparatii curente ………………………………………” din cadrul CSEI ”Delfinul” 
Constanța în perioada convenită și in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.  
 
5. Pretul contractului 
5.1 - Preţul unitar al lucrărilor care fac obiectul contractului este după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Cant. 

Codul CPV Preţ 
unitar  

lei (fără 
TVA) 

Valoare 
totală  
lei (fără 
TVA) 

Valoare 
totală 

 lei (cu 
TVA) 

1 

Lucrări de reparatii curente  
 
................................................................... 
 

1 

45453000-7 

   

 
5.2 - Valoarea contractului este de  _____________________ lei, la care se adaugă T.V.A. 
_______________ lei, rezultând o valoare totală a contractului de  _______________ lei (cu T.V.A.), și 
va fi plătit de către achizitor în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepţia lucrării. 
 
6. Durata contractului 
6.1     Termen maxim de execuție:  70 de zile de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor. 
6.2 Întârzierea execuției lucrărilor  va fi acceptată în următoarele cazuri: 
         a) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează prestatorului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta; prestatorul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea termenului de exec. 
utare a  oricărei părţi din lucrare. 
 Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a prestatorului de executare a 
obligatiilor contractuale obliga prestatorul la informarea promptă, in termen de 5 zile, a Achizitorului. 
     La primirea solicitării motivate din partea prestatorului, achizitorul va lua în considerare toate 
detaliile justificative furnizate de către prestator şi, dacă este cazul, va prelungi durata de execuţie a 
lucrărilor, numai prin act adițional aprobat de ambele părți.  
         b) în cazul în care achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui,  achizitorul va 
aduce la cunostinta prestatorului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat 
cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului prestatorului, conditionat de notificarea prealabila a 
Achizitorului, de a sista execuţia lucrărilor. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Prestatorul va începe execuția lucrărilor după emiterea unui ordin de execuție a lucrărilor de către 
achizitor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare; 

c) graficul de execuţie a lucrărilor fizic şi valoric; 
d) garanţia de bună execuţie; 
e) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul; 
f) acordul de asociere, dacă este cazul; 
g) acte adiţionale, dacă este cazul. 

 
9.  Obligatiile principale, privind execuția lucrărilor, ale prestatorului 
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9.1. Prestatorul va executa si termina lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile 
Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale lucrărilor. Prestatorul va asigura în totalitate 
supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor, fie 
provizorii, fie definitive.   
9.2 - Prestatorul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
9.3 - La semnarea prezentului contract, Prestatorul  are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre 
aprobare, Graficul de execuție a lucrărilor fizic şi valoric. 
9.4 - Prestatorul are obligaţia de a respecta graficul de execuție a lucrărilor fizic şi valoric. 
9.5. - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor prestatorului va fi ţinut de acesta în vederea 
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 (3) Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care prestatorul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
(4) Prestatorul are obligaţia 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 reprezentantul beneficiarului, atestand 
remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari.  
(5) Prestatorul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal, 
precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
9.6 Prestatorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care prestatorul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
9.7 - (1) Prestatorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau 
altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului 
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, prestatorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant.  
9.8 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are obligaţia: 

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

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

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 
lucru. 

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
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9.9 - Prestatorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor 
şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la 
data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
9.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine prestatorului. 
9.11 - (1) Prestatorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; prestatorul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele 
şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil 
din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective. 
 (3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, prestatorul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care 
se afla pe traseul şantierului.  
9.12 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, prestatorul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Prestatorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
9.13 - Prestatorul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
9.14. - Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele 
documente: 

a) procese verbale de recepţie; 
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 

verificări şi încercări). 
9.15. (1) Prestatorul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea 
lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.  
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(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, numai după 
terminarea acestei instruiri. 
9.16. - (1) Prestatorul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie 
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt 
suficiente. 
(2) Prestatorul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, 
cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice. 
(3) Prestatorul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de 
legislaţia aplicabilă în domeniu. 
(4) Prestatorul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de 
depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la 
dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.  
9.17 - (1) Prestatorul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul prestatorului, personalul achizitorului şi oricare alte 
persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată prestatorului de către achizitor. 
(3) Prestatorul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi 
ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi 
instrucţiunile autorităţilor competente.  
(4) Prestatorul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în 
care este nevoie prestatorul va asigura şi împrejmuirea şantierului. 
(5) Prestatorul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri 
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 
conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către 
prestator aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 
semnalizare. 
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, prestatorul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
9.18 - Prestatorul şi personalul destinat execuţiei lucrărilor va respecta în totalitate regulile impuse de 
achizitor privind accesul în incinta locatiei achizitorului, precum şi regulile impuse referitoare la normele 
şi traseele de deplasare din incinta achizitorului. 
9.19- Prestatorul se obliga sa detalieze, prin situaţii de lucrări toate cheltuielile efectuate pentru 
organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, în caz contrar beneficiarul nu va efectua plăţile 
respective. 
9.20 – Cheltuielile pentru organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, nu vor fi efectuate fără acordul 
scris al beneficiarului. 
9.21 - Costul consumurilor de utilități necesare realizării obiectivului, apa și energie electrică precum şi 
costul orelor de funcționare, pentru utilajele necesare realizării obiectivului, inclusiv aparat mobil de 
sablat revin Prestatorului conform prevederilor din Caietul de sarcini. 
 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrările prestate in termenul convenit. 
10.2 – (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea 
facturii de catre acesta. 
(2) Termenul de plată este de 30 de zile de la emiterea facturii. 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista execuţia lucrarilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va 
relua execuţia lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor  
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11.1. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci acesta 
are obligaţia de a plăti achizitorului penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă 
a fiecărei obligaţii neîndeplinite ori îndeplinite necorespunzător. 
11.2. Penalităţile precizate la art. 11.1. vor fi de 0,02% din valoarea fără T.V.A. a obligaţiilor 
contractuale nerealizate, ori îndeplinite necorespunzător, pe zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a acestora, astfel cum au fost asumate. 
11.3. Dacă prestatorul nu plăteşte de bunăvoie penalităţile stabilite conform art. 11.2., achizitorul are 
dreptul să procedeze la stingerea creanţei, prin încasarea sumelor cuvenite din valoarea garanţiei de bună 
execuţie sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale emise, cu o notificare 
prealabilă. 
11.4. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul legal prevăzut în Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante, atunci prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi, potrivit normelor legale 
precizate. 
11.5 Prestatorul se va considera aflat în întârziere prin simpla neîndeplinire a obligaţiilor contractuale în 
termenele stabilite, fără a mai fi necesare alte formalităţi din partea achizitorului. 
11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intră în faliment, cu conditia ca aceasta 
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestatorului.  In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
12. Subcontractanți 
12.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte 
cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.  
12.2 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea 
catre Achizitor a contractelor incheiate de catre prestator cu subcontractantii nominalizati in ofertă sau 
declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele 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 cesionare a contractului in 
favoarea Achizitorului ( daca este cazul). 
12.3. Prestatorul are dreptul  de a    inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare 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. 
12.4 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de implementare a 
contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanti, va fi inaintata catre prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un termen 
rezonabil  si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii 
subcontractanti. 
12.5. In situatia prevazuta la art.12.3., prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de 
implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

a)  inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta și ale caror activitati au fost indicate in 
oferta ca fiind realízate 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 
12.6. 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 depusa de catre prestator  la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii. 
 - contractele de subcontractare incheiate intre prestator si noii subcontractantii ce vor cuprinde 
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii  cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
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subcontractate,datele de contact si reprezentantii legale,valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 
contractului 
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică 
- minim 2 scrisori de recomandare, de la o unitate contractantă cu care a avut încheiat contract în ultimii 5 
ani pentru lucrări similare. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica scrisorile de recomandare înainte 
de a-și da acordul cu privire la subcontractanții propuși de prestator. 
12.7. Dispozitiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
12.8. In vederea finalizarii Contractului,  Achizitorul poate solicita, iar prestatorul se obliga sa cesioneze 
in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, prestatorul obligandu-se 
totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie 
Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare 
nu diminueaza in nici o situatie raspunderea prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a Contractului. 
12.9 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte 
formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care prestatorul subcontractează/ 
cesionează drepturile şi obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, în lipsa unui acord 
scris prealabil al Achizitorului.   
 

Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 10 % din preţul 
contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant, iar în cazul ofertei 
comune instrumentul de garanţie se va emite în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar toţi membrii 
grupului de operatori economici.  
Garanţia de bună execuţie se poate constitui astfel: 
- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Prestatorul se obligă să deschidă un 
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia şi în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului să 
depună suma de 1% din valoarea contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept 
garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul 
efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 
prestatorului, purtător de dobândă în favoarea acestuia, pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu 
avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei 
Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruie este constituită garanţia de bună execuţie. 
Achizitorul  are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din 
culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 
 Garanţia de bună execuţie va fi prezentată, în original, conform clauzelor contractuale.  
 Eliberarea garanției de bună execuție se va face conform prevederilor art. 42,  alin.(3) şi (4) din 
Anexa la H.G. 395/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
              Garanţia de bună execuţie se contituie şi se prezintă, în original, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului.  
             Garanţia pentru bună execuţie va fi valabilă încă 14 de zile de la data întocmirii şi aprobării 
Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor, daca achizitorul nu a ridicat pană la acea dată pretenții 
asupra ei. 
13.2 -  Utilizarea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi 
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei 
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de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de 
a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.    
13.4 - Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie astfel: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepție finală. 
 
14. Alte resposabilitati ale prestatorului 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa lucrările prevazute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
Prestatorul se obligă sa supravegheze executarea lucrărilor conform prevederilor caietului de sarcini. 
14.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia lucrărilor in conformitate cu graficul de 
execuție de lucrări prezentat în propunerea tehnică. Totodată, este răspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de execuţie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
14.3 - Orice referire din cuprinsul documentatiilor (inclusiv a caietelor de sarcini), prin care se indica o 
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de 
inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau echivalent. 
Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de 
proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt 
confidentiale. 
 
15. Alte responsabilitati ale achizitorului 
15.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
16. Receptii si verificari  
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
16.2 - Predarea – primirea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi a caietului de sarcini privind 
execuţia lucrării se face conform termenelor stabilite în caietul de sarcini. 
16.3 - Recepţionarea detaliilor de execuţie şi a caietului de sarcini privind execuţia lucrării se realizează la 
sediul autorităţii contractante în prezenţa reprezentanţilor prestatorului şi achizitorului, în termen de 
maximum 14 zile de la data predării – primirii acestora. Recepţia va consta în verificarea conformităţii 
execuţiei lucrărilor cu cerinţele stipulate în prezentul contract şi în Caietul de sarcini. În cazul în care toate 
lucrările de reparaţii corespund cu cerinţele din prezentul contract se va întocmi un Proces-verbal de 
recepţie semnat de reprezentanţii achizitorului şi ai prestatorului, fără obiecţiuni. 
16.4 - În situaţia identificării unor documente lipsă, incomplete sau inadecvate se va încheia un Proces-
verbal de neconformitate de către reprezentanţii achizitorului şi ai prestatorului. Prestatorul va reface sau 
completa pe cheltuiala sa documentele incidente, în maximum 5 zile de la data semnării Procesului-verbal 
de neconformitate. 
16.5 - Dacă pe parcursul executării lucrării sunt necesare clarificări punctuale, proiectantul va întocmi 
documentaţiile aferente în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. 
16.6 - Lipsa documentelor stipulate în caietul de sarcini şi neefectuarea recepţiei în termenul stabilit dă 
dreptul achizitorului de a calcula și a pretinde plata de penalităţi de către prestator, prevăzute la pct. 11.1 
şi 11.2.       
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16.7 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris, la cererea prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 
acest scop. 
 
17.  Garanţia  lucrării 
17.1. Garanţia lucrării este diferită de garanţia de bună execuţie a contractului. 
17.2. Garanţia lucrării este conform prevederilor din Caietul de sarcini. 
 
18. Terminarea lucrărilor 
18.1. Terminarea lucrărilor  
Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi,termen 
care curge împotriva Prestatorului de la data precizată în Ordinul de Începere a lucrărilor.  
18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a obţine autorizaţii pentru toate echipamentele din cadrul investiţiei 
care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune: 
    (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale pentru 
a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în 
următoarea etapă; 
    (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că 
lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate 
condiţiile admisibile de funcţionare;  
    (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona în 
condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului. 
(2) În timpul funcţionării de probă, prestatorul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru 
efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările 
corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract. 
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a 
probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului. 
(5) Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, prestatorul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să 
poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucrărilor. 
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
18.3 – Înştiinţarea de Recepţie 

(1) La finalizarea lucrărilor, prestatorul are obligaţia : 
- de a notifica, în scris, achizitorului atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificarile si completarile; 
- că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie; 
-de a elabora un set complet de înregistrări  ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând 
amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe 
şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Suplimentar, prestatorul are obligaţia de a prezenta 
achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi 
le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului; 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care 
se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se şi termenele 
pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a prestatorului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
18.4. Pe baza stadiilor fizice a lucrărilor executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care 
se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate 
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Prestatorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. In cazul in care nu sunt respectate 
termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert Prestator, plata 
acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de Antreprenor. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, se va incheia procesul - verbal de stingere a obiectiunilor ce 
va fi transmis de catre Prestator  Achizitorului. 
18.5.  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completa a tuturor lucrărilor prevăzute în 
prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
specifice, cu respectarea exigenţelor prevazute de lege. În funcţie de constatările făcute Achizitorul are 
dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia. 
18.6.  Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Prestatorul de 
decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a 
Lucrărilor.      
18.7.  Prestatorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative indicate de Comisia 
de receptie. 
18.8.  Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  
 
19. Remedierea defecțiunilor 
19.1. Remedierea Defecţiunilor  
În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, Achizitorul poate să înştiinţeze 
Prestatorul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
    Prestatorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecţiuni datorate faptului că 
Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 
    Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea 
defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea 
Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.  
19.2. Desfacerea şi Testarea   
19.2.1. Achizitorul poate dispune la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi 
comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de 
Achizitor, cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, Materialele, 
Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ.  
Prestatorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare.  
19.2.2.  Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
19.2.3.  Prestatorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Prestatorului. 
19.2.4.  Prestatorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea 
Achizitorului. 
19.2.5.  Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 
pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Prestatorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi 
din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din 
lucrare, dacă este cazul. 
 
20. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
20.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe executarea lucrărilor imediat ce s-a emis ordinul de începere a 
lucrărilor.   
20.2 – Lucrările executate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrărilor. 
20.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de executare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei / perioadelor de executare 
asumate in graficul de executare se face cu acordul partilor. 
20.4 – Cu excepția prevederilor clauzei privind forța majoră și în afara cazului în care achizitorul este de 
acord cu o prelungire conform clauzei 20.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
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achizitorului de a solicita majorări de întârziere prestatorului, astfel cum este prevăzut la punctul 11.1 şi 
11.2.    
 
21.    Modificări şi Revendicări  
21.1. Dreptul de a Modifica  
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 
conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin organizarea unei 
noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.  
 
21.2. Notificarea Promptă  

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor 
circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia lucrarilor sau care pot genera o revendicare pentru 
plată suplimentară. Prestatorul va lua toate măsurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru 
reducerea la minim a acestor efecte.  
             Dreptul prestatorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare va fi 
limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile 
necesare.  
21.3. Procedura de Modificare şi Revendicare  
          În termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat 
revendicarea, prestatorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi 
revendicărilor. Achizitorul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către prestator. 
În situaţia în care nu va accepta valoarea prestatorului, Achizitorul va stabili valoarea.  
 
22. Modalități de plată 
22.1. Plata lucrărilor de reparaţii curente contractate se face pe baza următoarelor documente:  

a) factura fiscală în original (semnată și ștampilată); 
b) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării. 

22.2. Plata se va face în lei prin ordin de plata în contul Prestatorului deschis la Trezorerie, cont 
precizat la art. 1 din prezentul contract. 
 
 
23. Ajustarea pretului contractului 
23.1 - Pretul contractului este ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 
24. Amendamente  
24.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu excepţia 
preţului acestuia, care rămâne ferm până la finalizarea tuturor obligaţiilor contractuale, cu respectarea  
prevederile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
25. Forta majora 
25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea 
cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 
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25.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
26. Solutionarea litigiilor 
26.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte se poate adesa instanţei de judecată din 
circumscripţia căreia se află sediul achizitorului.    
 
27. Cesiunea  
27.1. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract cu acordul scris 
al Achizitorului, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate 
şi asumate iniţial.  
 
28. Alte precizări 
28.1 - Orice adăugire, completare sau modificare a acestui contract este valabilă şi opozabilă între părţile 
contractante, numai dacă rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi semnat de ambele părţi. 
28.2. Prestatorul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor neuzuale ale prezentului contract, așa cum 
sunt ele definite de prevederile art. 1.203, Cod Civil, precum și cele pe baza cărora se realizează evaluarea 
performanței în cadrul Contractului, și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul acestora 
precum și efectele lor juridice. 
 
Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal  
 
28.3 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea 
încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care este necesar 
pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fără acordul scris 
prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării 
documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării  
Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului. Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără limitare 
de timp şi indiferent dacă s-a încheiat cooperarea între Părţi. 
28.4 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, 
A.N.A.F., etc.) – conform prevederilor legale aplicabile. 
 
29. Dispoziţii finale  
29.1 - Prezentul contract a fost incheiat, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta, la sediul persoanei juridice achizitoare. 
 
                     ACHIZITOR,                 PRESTATOR, 

CSEI ”Delfinul” Constanța     
                 

Director,                                             
             Radoslav Simina-Ioana                                                
  
     

     
 
 
 




