
  
 

 

 

 

 

 

Lucrări de reabilitare la imobilul având destinația de grădiniță din 

localitatea Șilindru comuna Șimian, jud. Bihor 

 

COD CPV: 45214100-1 - Lucrări de construcţii de grădiniţe  

     45261210-9 - Lucrări la învelitoarea acoperişului  

     45261222-6 - Lucrări de acoperire cu ciment  

     45261310-0 - Lucrări de reparare a structurilor din beton  

     45262330-3 Lucrări de hidroizolare 

    45262500-6 - Lucrări de zidărie şi de zidire  

    45310000-3 - Lucrări de instalaţii, electrice   

    45421100-5 - Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe 

Achizitor :  FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA  

Titlul proiectului  „‘Ready Set Go!’ - increasing early childhood development 

outcomes for Roma children” 

Nr. contractului de finantare  R025_05/27.02.2015  

Calitatea achizitorului în 

cadrul proiectului: 

PROMOTOR 

Procedura aplicabila Procedură simplificată conform Ordinului MFE nr. 1120/2013 

privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de 

beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și 

în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare 

SEE și Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare 

bunuri, servicii sau lucrări. 

 



  
 

INFORMAȚII GENERALE 

Achizitor: FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA  

Adresa sediu social: București, str. Vaselor nr. 60, etaj 2 şi 3, Sector 2,  

Tel: 021.200.06.00, Fax: 021.312.50.49 

Adresa e-mail: office-romania@romaeducationfund.org  

Titlul proiectului: „‘Ready Set Go!’ - increasing early childhood development outcomes for Roma 

children” 

Contract de finanțare: R025_05/27.02.2015, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

2009 - 2014 

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Promotor 

Denumirea contractului de achiziţie: Lucrări de reabilitare la imobilul având destinația de grădiniță 

din localitatea Șilindru comuna Șimian, jud. Bihor 

CODURI CPV: 45214100-1 - Lucrări de construcţii de grădiniţe, 45261210-9 - Lucrări la învelitoarea 

acoperişului, 45261222-6 - Lucrări de acoperire cu ciment, 45261310-0 - Lucrări de reparare a 

structurilor din beton, 45262330-3 Lucrări de hidroizolare, 45262500-6 - Lucrări de zidărie şi de 

zidire, 45310000-3 - Lucrări de instalaţii, electrice, 45421100-5 - Instalare de uşi, de ferestre şi de 

elemente conexe 

Împărţire în loturi  

da □ nu ■  

Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                           

da □ nu ■  

Valoare estimată: 176.379,25 lei fără TVA 

Depozite valorice și garanții solicitate (dupa caz) 

a) Garanție de participare                                       DA □ NU  

b) Garanție de bună execuție                                  DA  NU □ 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie în LEI: 5 % din valoarea contractului fără TVA. 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie va fi prin orice instrument de garantare emis 

în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări sau prin virament 

bancar în contul indicat de promotor la momentul semnării contractului, în favoarea Roma 

Education Fund România.  

Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu 

durata contractului. 

Instrumentul de garantare prin care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie: 



  
 

- prezentat în original, în limba română; 
- să conţină în clar denumirea beneficiarului în favoarea caruia s-a constituit;  
- să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituit (cel puţin egală cu durata 

contractului); 
- să conţină parafa lizibilă a societăţii emitente şi/sau semnătura autorizată. 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate. 

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: Procedură simplificată în temeiul Ordinului nr. 1120/2013 privind 

aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergență” precum și în cadrul proiectelor finanțate prin 

mecanismele financiare SEE și Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii 

sau lucrări. 

Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: 

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic       

Avantaje punctate 

1. Preţul ofertei  

2. Propunerea tehnică 

Pondere 

60% 

40% 

 

 

Punctajul total al ofertei n va fi calculat aplicând următoarea formulă: 

 

 

unde: 

Ptn – reprezintă punctajul total al ofertei n: 

Ppt - reprezintă punctajul obţinut de oferta n pentru factorul de evaluare 

“Propunere tehnică”; 

Po – reprezintă punctajul obţinut de oferta n pentru factorul de evaluare „Preţul 

ofertei”. 

 

 

DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL 

Avantaj 1 – Preţul ofertei  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

Pentru oferta cu preţul cel mai mic (Pmin) se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de 

evaluare (60 puncte), iar pentru celelalte oferte (Po), punctajul se va acorda după formula:  

Ptn = Ppt + Po 



  
 

 

PF1 =Pmin/Po 60 

Avantaj 2 – Termen de execuție – 40 puncte  

Punctajul se acordă astfel: 

Pentru oferta cu termenul de execuție cel mai scurt (Tmin) se va acorda punctajul maxim alocat 

acestui factor de evaluare (40 puncte), iar pentru celelalte oferte (To), punctajul se va acorda 

după formula:  

 

PT2 = Tmin/To 40 

Pentru a primi punctajul aferent, ofertantul trebuie să prezinte o metodologie de execuție 

care să justifice, în mod realist, termenul de execuție asumat. Element obligatoriu în 

metodologie este detalierea resurselor umane implicate în execuția lucrării. 

 

 

Rezultatele astfel obţinute se adună (punctajele obtinute la propunerea tehnică şi la cea privind 

preţul ofertei) pentru fiecare ofertă în parte iar oferta care obţine punctajul total  cel mai mare va 

fi declarată câştigătoare. 

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:  

Limba de redactare a ofertei: română 

Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei fără TVA 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

Data limita solicitare clarificări:22.07.2016 ora 12 

Cererile de clarificări se pot trimite prin e-mail la adresa: office-romania@romaeducationfund.org. 

Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificari se vor posta pe site-ul fonduri-ue.ro, la 

Sectiunea «Achizitii privati», pe aceeași pagină cu prezenta documentație. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 25.07.2016 ora 12, la sediul achizitorului, respectiv Str. 

Vaselor nr. 60, et. 3, sector 2, Bucuresti, persoana de contact: Anca Costache 

 

Numărul de exemplare solicitate : 1 exemplar original.  

Plicul exterior închis corespunzător, netransparent și sigilat va conține în interior câte un plic 

sigilat și ștampilat care conține după cum urmează:  





http://www.alistar-security.ro/


  
 

Plicul 1 : Documentele de calificare;  

Plicul 2: Oferta tehnică, în original;  

Plicul 3 : Oferta financiară, în original. 

Ofertantul va depune toate documentele şi în format electronic (scanate) pe CD. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite 

returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. 

Documentele ofertei vor fi tipărite/tehnoredactate si vor fi semnate si stampilate de către 

reprezentanţii ofertantului. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din 

documentaţia de achizitie.  

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către achizitor. 

Oferta nu va conţine randuri inserate, sublinieri, stersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial. 

Oferta va fi însoțită la depunere de: Scrisoarea de înaintare (Formularul 1), în original. 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului și cu inscripția : «OFERTA PENTRU 

……………………………………..»,  «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE : …………… ORA ……..».  

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentație sau la o 

altă adresă decât aceea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor. 

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE  

Situaţia personală a ofertantului 

Va fi exclus din procedură orice ofertant despre care achizitorul are cunoştinţă că: 

- în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă 

şi/sau pentru spălare de bani; 

- a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

- în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, 

din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă 

grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională;  

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către achizitorul, în scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare. 

Ofertantul va depune: 

1. Declarație pe propria răspundere privind situaţia personală. Se va completa Formularul 3 din 

secțiunea Formulare; 

2. Declaratie pe propria răspundere privind indeplinirea cerintelor prevazute in documentatia de 



  
 

achizitie. Se va completa Formularul 4 din secțiunea Formulare; 

3.Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese, completată în conformitate cu 

Formularul 5.  

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul achizitorului  sunt:  

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția 

1.  Claudia LIXANDRU Reprezentant legal REF 

2.  Marian DARAGIU Manager de proiect 

3.  Daniela VLĂSCEANU 
Manager financiar 

4.  Antoaneta COSTACHE Expert achiziții publice 

 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Forma de înregistrare 

Prezentarea în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu 

originalul”/electronic a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu 

cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertei iar informaţiile cuprinse să fie reale/actuale la data 

limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din 

certificatul constatator emis de ONRC. 



  
 

Situaţia economico-financiară                                    

Cerinte minime: Documente care să demonstreze cerința 

Media cifrei de afaceri pe anii 2013, 2014 şi 

2015.  

Media Cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 

trei ani financiari (2013, 2014 şi 2015) trebuie sa 

fie de cel puţin 300.000 lei.  

 

 

  

Se va completa şi depune Formularul nr. 06 – 

Informaţii generale din secţiunea Formulare 

prezentei documentaţii. 

Documentele vor fi depuse pentru fiecare dintre 

operatorii economici, în cazul unei asocieri.  

Dacă o asociere de operatori economici depune o 

ofertă comună, atunci situaţia economică şi 

financiară se demonstrează prin luarea în 

considerare a resurselor tuturor membrilor 

asocierii. 

La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se 

iau în considerare datele subcontractorilor. 

Valorile vor fi exprimate in LEI, la cursul 

LEI/EURO mediu comunicat de Banca Centrală 

Europeană pentru anul respectiv.  

Pentru confirmarea informaţiilor economice şi 

financiare prezentate în Formularul nr. 06 toţi 

ofertanţii, vor prezenta Bilanţurile Contabile 

aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, vizate şi 

înregistrate de organele competente (copie 

ştampilată, semnată şi cu menţiunea „conform 

cu originalul” pe fiecare pagină).   

Capacitatea tehnică și/sau profesională  

Cerinţă minimă: Documente care să demonstreze cerința 

A. Experienţa similară  

În ultimii 5 ani împliniţi la data depunerii 

ofertelor, ofertantul trebuie să fi participat la 

realizarea de lucrări similare. Participarea sa în 

executarea contractelor trebuie să fi fost în 

valoare minimă de 150.000 lei. Cerinţa poate fi 

îndeplinită prin cumularea a maximum 3 

contracte de lucrări similare. 

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de 

depunere a ofertelor. 

Se vor lua în considerare numai lucrările similare 

Formular nr. 7 – Declaraţie privind lista 

principalelor executari de lucrari în ultimii 5 ani. 

Pentru fiecare contract menţionat în Formularul 

7, care probează experienţa solicitată, se vor 

ataşa documente suport (copii după contracte, 

recomandări/certificări, etc.) care vor conţine 

obligatoriu date referitoare la: 

 beneficiarul contractului; 

 tipul lucrări/activităţilor executate; 

 perioada în care s-a realizat contractul; 

 valoarea contractului. 

Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a 



  
 

executate și duse la bun sfârșit în această 
perioadă. Prin lucrări executate și duse la bun 
sfârșit se înțelege: lucrări recepționate parțial 
sau lucrări recepționate la sfârșitul execuției. 

executat în procent de 100% se vor ataşa 

documente suport din care să rezulte procentul, 

valoarea si tipul contribuției avute de ofertant în 

executarea contractului.  

B. Resurse tehnice 

 

Declaraţie pe proprie răspundere                                                     

privind echipamentele tehnice prin care 

operatorul economic asigură achizitorul că, în 

cazul în care va fi declarat câştigător, va asigura 

facilităţile tehnice şi administrative 

corespunzătoare cerinţelor din specificatiile 

tehnice. 

Declarația va fi însoțită de documente de 

proprietate/documente privind inchirierea/ 

precontract de inchiriere/ comodat sau 

angajament de punere la dispozitie. 

C. Resurse umane:  

Coordonarea contractului va fi realizată de către 

un Șef de punct de lucru responsabil pentru 

coordonarea şi supravegherea activităţilor pe 

șantier în vederea atingerii obiectivelor 

contractului. Șeful de punct de lucru trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții minime: 

Calificări şi abilităţi: 

 studii superioare in absolvite cu 

diplomă de licență în construcții; 

 

Experienţă profesională  

 experiență relevantă în calitate de 

șef de punct de lucru sau 

coordonator de lucrări în cel puțin 

un contract anterior  

 

Alte categorii de personal implicate în contract: 

- min. 1 maistru; 

- min. 1 inginer construcții civile; 

- min. 1 responsabil tehnic cu execuția; 

- min. 5 muncitori calificați. 

  

Ofertanții vor prezenta: 

1. Formular nr. 8 – Declaraţie privind personalul 

implicat în proiect; 

2. Declaraţie de disponibilitate a experţilor, 

semnată în original de fiecare persoană propusă. 

3. CV-urile persoanelor implicate în proiect 

(excepție: muncitorii calificați) datate şi 

semnate în original. 

4. Pentru fiecare dintre persoanele enumerate 

mai sus, ofertantul va depune copii ale 

diplomelor de studii. 

5. documente justificative pentru demonstrarea 

experienței profesionale: contract de 

muncă/adeverință/recomandare etc. 

Contract de colaborare/angajare sau 

angajamentul ca expertul va incheia un contract 

de colaborare/angajare in cazul castigarii 

prezentului contract de catre ofertant. 

 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 

cerinţa minimă privind resursele umane se va 

considera îndeplinită în mod cumulativ. 



  
 

Informaţii privind subcontractanţii 

Informatii privind subcontractorii 
În cazul în care părţi din contractul ce urmează a 

fi atribuit vor fi îndeplinite de unul sau mai mulţi 

subcontractanţi, ofertantul are obligaţia de a 

preciza partea/părţile din contract ce urmează 

să fie subcontractate, precum şi datele de 

recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.  

Informaţii privind asocierea:  

În cazul unei asocieri, trebuie să se prezinte (pe lângă celelalte documente solicitate) Acord de 

asociere. În cazul în care va fi declarată câştigătoare, asocierea va trebui să fie legalizată înainte de 

semnarea contractului de lucrari cu Achizitorul. 

Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 

Se va prezenta Declaraţia privind faptul că ofertantul  a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de 

obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în original. 

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de 

muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe 

parcursul îndeplinirii contractului pot fi obţinute de la Inspecţia Muncii, din subordinea Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucureşti, cod poştal 73222, România 

Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054 

Adresa web: http://www.inspectiamuncii.ro/   

 

 

OFERTA TEHNICĂ – va cuprinde referiri la toate specificațiile tehnice minime descrise în 

specificațiile tehnice incluse in prezenta documentatie si va fi prezentata  în original.  

Oferta tehnică va contine, în mod obligatoriu: 
a) Graficul de îndeplinire a contractului  
b) Listele cu cantitati de lucrari - Acestea trebuie completate în asa fel încât informatiile incluse sa 
permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice. 
c) Lista cuprinzand consumurile de resurse  materiale  
d) Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
e) Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
f) Lista cuprinzand consumurile privind transporturile  
Tehnologiile de executie vor fi adaptate cerintelor de protectie si conservare a mediului. 
 

OFERTA FINANCIARĂ, va contine, în mod obligatoriu 

          – Formularul 2. 

 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  
- Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.  

 
 



  
 

DETALII PRIVIND PROCEDURA 
Toate documentele solicitate trebuie depuse în termenul limită de depunere a ofertelor. Nu este 

permisă completarea documentelor depuse. La solicitările de clarificare ale comisiei de evaluare, 

nu pot fi depuse documente în completare ci doar documente care clarifică 

documentele/informaţiile deja prezentate.  

Pe parcursul evaluării ofertelor, în cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte anumite 

documente prezentate în copie, achizitorul are dreptul de a solicita ca acestea să fie depuse în 

original sau copie legalizată. 

Neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii de calificare poate duce la respingerea ofertei. 

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 

Numai ofertele care îndeplinesc toate cerinţele minime de calificare vor fi evaluate din punct de 

vedere tehnic. 

În urma evaluării tehnice vor fi considerate admisibile pentru aplicarea modalitatii de atribuire 

numai acele oferte care îndeplinesc specificațiile tehnice precizate în prezenta documentatie si 

documentele asociate. 

Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de 

soluţionare a contestaţiei: Decizia poate fi contestată printr-o contestaţie depusă în scris la sediul 

achizitorului FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA în termen de max. 2 zile lucrătoare de la 

data comunicării rezultatului procedurii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Prezenta secțiune conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 

potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile FUNDAȚIEI 

ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA - Achizitor in cadrul proiectului „‘Ready Set Go!’ - increasing 

early childhood development outcomes for Roma children” 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. 

 Oferta care conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în prezentele specificații tehnice va 

fi considerată neconformă şi va fi respinsă. 

 

1. CONTEXTUL PROIECTULUI 

Prezenta achiziție este realizata în cadrul implementării proiectului „‘Ready Set Go!’ - increasing 

early childhood development outcomes for Roma children” finanțat prin Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009 – 2014. 

Contrar tendinței generale de îmbătrânire demografică, a populației din România, mai mult de o 
treime din populația romă (peste 37%) este sub 15 ani, astfel cum au arătat datele sondajului din 
UNDP/BM/CE realizat în 2011. Totodată, populația de etnie romă este în continuă dinamică privind 
încadrarea în muncă.  
 
Crearea condițiilor pentru o includere productivă a tinerilor romi este esențială pentru a compensa 
scăderea preconizată abrupt în populația aptă de muncă a țării (30% până în 2050): în acest sens, 
contribuția forței de muncă realizată prin integrarea romilor ar trebui să fie, de asemenea, 
considerată ca un element esențial componentă a creșterii economice și contribuția la finanțarea 
pensiilor viitoare și servicii sociale.  
Datele din sondajele realizate la nivel de gospodării, prezintă o imagine sumbră a situației actuale 
a comunităților de romi: marea majoritate a romilor din România și alte țări est-europene continuă 
să trăiască în sărăcie. Rata de risc de sărăcie a romilor români ajunge la 84% și este de aproape 3 
ori mai mare decât în rândul populației care nu este de etnie romă.  
Proiectul „‘Ready Set Go!’ - increasing early childhood development outcomes for Roma children” 
va fi implementat de către Fundația Roma Education Fund România în colaborare cu următoarele 
ONG-uri locale de romi: 
- Fundația Ruhama; 
- Asociația DIVERS; 
- Centrul pentru Educație și Drepturile Omului; 
- Dreptate și Frăție; 
 

Proiectul „‘Ready Set Go!’ - increasing early childhood development outcomes for Roma children” 

este un proiect inovativ, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2007 – 2013 R025 

Combaterea sărăciei, al cărui obiectiv principal este creșterea calității serviciilor de educație 

timpurie pentru copiii de etnie romă dezavantajați. 

 



  
 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, o primă activitate a proiectului constă în realizarea, în mod 

gratuit pentru bugetul local, de lucrări de renovare/reabilitate/extindere la un număr de 14 

grădinițe din localități cu populație de etnie romă. 

 

Grupul țintă al proiectului este format din aproximativ 1400 de copii romi de vârstă preșcolară (0-6 
ani), părinții acestora, mediatori comunitari romi, profesioniști ECD și para-profesioniști, creșe și 
grădinițe de personal și facilitatori de romi la nivel local ONG-urilor implicate în activități legate 
de copilărie dezvoltare în 14 de localități urbane și rurale situate în cele șase județe din România, 
cu cea mai mare pondere a populației de romi de vârstă preșcolară din județele Mureș, Bihor, Sălaj, 
Dâmbovița, Călărași și Ialomița. 
Se preconizează că cel puțin 5600 de copii romi de vârstă între 3 și 6 (cu o majoritate între 5 și 6), 
se va inscrie în sistemul de educație preșcolară, ca urmare a locurilor de grădiniță suplimentare 
create în cadrul proiectului.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

FORMULARE MODEL                   
 

  Formularul 1 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: ......................................  

Ca urmare a anunțului publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro , secțiunea “Achiziții privati” privind 

aplicarea Procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de .................., cod CPV 

……………………….., în vederea implementării cu succes a proiectului „‘Ready Set Go!’ - Increasing 

Early Childhood Development Outcomes for Roma Children”, noi, 

………………………………………………………………………... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) vă transmitem alaturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, intr-un 

exemplar original. 

a) documentele de calificare;  

b) propunere ofertă tehnică 

c) propunerea ofertă financiară 

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele.  

Data completării :  

                                                                                                                 [Nume şi prenume] 

                                                                                                                 [Funcţia] 

                                                                                                                  [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.fonduri-ue.ro/


  
 

Formularul 2 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                           

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: ………………………………….(numele achizitorului),  

           …………………………………(adresa completa) 

 

  

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al 

ofertantului _____________________________________________________________ 

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

cuprinse în documentația de atribuire mai sus menționată, să executăm lucrările în cadrul 

contractului de ........................... cod CPV ..........................., pentru implementarea 

proiectului „‘Ready Set Go!’ - Increasing Early Childhood Development Outcomes for Roma 

Children” pentru suma de ___________________________________________ (suma in litere si in 

cifre) lei, plătibilă după recepția lucrarilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare 

de ______________________________________________________      (suma in litere si in cifre), 

valoare totala inclusiv TVA _____________________________________________. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările 

în graficul de timp prevăzut și în conformitate cu prevederile contractuale. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere 

și cifre) și ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

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

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

constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm 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. Oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
 
7. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, 
nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  



  
 

 
8. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale lucrarilor oferite;  
 
9. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa de e-mail 
________________ sau la numărul de fax _____________________ (se completează de către 
ofertant pentru comunicare). 

                                                                                                               

Data completarii:                                                                                              [Nume şi prenume] 

                                                                                                                [Funcţia] 

                                                                                                                 [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

Formularul 3 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

 
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 

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

operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că: 
a) în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; 

b) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

c) în ultimii 2 ani nu am fost in situatia de a-mi fi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile mie, fapt care sa fi produs sau este de natură să 

producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională;  

e) nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către achizitor, în scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare. 

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

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

Data completarii:                                                                                              [Nume şi prenume] 

                                                                                                                [Funcţia] 

                                                                                                                 [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

                                                                        

  



  
 

 

Formularul 4 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

 

DECLARATIE 

privind INDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE IN  

DOCUMENTATIA DE ACHIZITIE 

 

Catre: ………………………(denumirea achizitorului) 

           …………………………. (adresa completa a achizitorului) 

 

Examinand documentatia de atribuire publicata pe site-ul www.fonduri-ue la sectiunea 

„Achizitii privati”, noi, ..................................................... (denumirea si sediul/adresa 

ofertantului), declaram ca indeplinim conditiile descrise in specificațiile tehnice si ne oferim ca, in 

conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia de atribuire susmentionata, sa executam 

lucrarile ................................................................... cu respectarea cerintelor incluse in 

specificațiile tehnice. 

 

Data completarii:                                                                                              [Nume şi prenume] 

                                                                                                                [Funcţia] 

                                                                                                                 [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue/


  
 

Formularul 5 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

Declaraţie privind conflictul de interese  

 

Subsemnatul ………………… reprezentant legal al ……………………………………………………….. 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura 

de achiziţie privind ……………………….  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de achizitie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, cănu sunt în 

conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume nu 

mă aflu în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului Achizitorului şi Ofertant, 

între membrii comisiei de evaluare şi Ofertant şi nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două 

firme participante la aceasta procedura de achiziţie. 

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată 

ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua 

măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 

66/2011, imi asum raspunderea de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de Urgenta 66/2011 si imediat ce voi avea cunostinta de existenta unor nereguli si/sau 

fraude voi sesiza achizitorul și autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene. 

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

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

documente doveditoare de care dispun.  

Declar de asemenea ca in cazul in care voi fi ofertantul castigator nu voi avea voie sa divulg 

informatiile la care am acces in virtutea executarii lucrarilor, timp de cinci ani de zile de la 

semnarea procesului verbal de receptie finala. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data _____/_____/_____ 

___________________________(Nume, prenume reprezentant legal 

  



  
 

Formular 6 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

Informaţii generale 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/înregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate principal:                      (in conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 

         (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

___________________________________________________________________ 

                             Cifra de afaceri anuala                        Cifra de afaceri anuala 

       Anul                     la 31 decembrie                                 la 31 decembrie 

                                           ( lei)                                            (echivalent euro) 

___________________________________________________________________ 

 1.  2013 

___________________________________________________________________ 

 2.  2014 

____________________________________________________________________ 

  



  
 

 3.  2015________________________________________________________________ 

 

Media pe ultimii trei ani financiari: 

_____________________________________________________________________ 

 

Data completarii:                                                                                              [Nume şi prenume] 

                                                                                                                [Funcţia] 

                                                                                                                 [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Formular 7  

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                  

…………………………………                                                       

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

Subsemnatul, .............................................(nume si prenume) reprezentant 

împuternicit/ in calitate de ......................................................................(funcţia) al 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa achizitorului) cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completarii:                                                                                              [Nume şi prenume] 

                                                                                                                [Funcţia] 

                                                                                                                 [Operatorul economic] 

[Semnatură autorizată şi ştampila] 

  

 



  
 

 

TABEL 

cuprinzând informaţii despre principalele lucrări executate în ultimii 5 ani 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Denumirea si obiectul 

contractului/proiectului 

 

 

Codul 

CPV 

(dacă 

este 

cazul) 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

+ 

Adresa 

 

Calitatea 

in 

contract*) 

 

Procent 

îndeplinit 

de 

executant 

(%) 

 

Preţul total 

al 

contractului 

(lei)/ 

(valuta) 

 

Perioada 

de 

executie 

**) 

 

Activităţile executate 

în cadrul 

contractului/proiectului 

(descriere sumară) 

0 1 2 3 4  5 6 7 

1         

.....         

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider 

de asociaţie); contractant asociat; sub-contractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a execuției 

 

 

 



  
 
 

 

Contract de lucrări  
 

 
ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA SC ..................................... SRL 

Nr. înreg................./ …………. Nr. înreg........./..................... 

 

 

1. Părţile contractante 

 

 

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA”, persoană juridică, cu sediul în 

localitatea București, str. Vaselor nr. 60, etaj 2 şi 3, Sector 2, înfiinţată prin Încheierea nr.55 

din 22.05.2009 pronunțată de Judecătoria Sector 4, București, cod de înregistrare fiscală 

25857730, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 1, 

București sub numărul 3/01.03.2011, tel: 021/2000600, fax: 021/3125049, poştă electronică: 

office-romania@romaeducationfund.org, reprezentată legal prin dna Claudia Lixandru în 

calitate de Director Naţional, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

……... ................ ........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă 

.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal 

................................................................................ cont (trezorerie, bancă) 

..........................................................................reprezentată prin 

............................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

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

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 

se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 

forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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

 



  
 
3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1- Executantul se obligă să execute ”………………………….”, pentru proiectul 

„………………….”, SMIS ………….., finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 

2014, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 
 4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de lucrări............................... (denumirea). 

 4.3.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil 

executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei , la care se adaugă 

T.V.A. ................ lei. 

4.4. Pretul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului, în masura în 

care nu apar lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevazute la momentul întocmirii proiectului de 

execuţie. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata de executie prezentului contract este de .....….. luni, incepând de la data 

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

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 
a) specificatiile tehnice; 

b) oferta executantului; 

c) graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie; 

f) actele adiționale, dacă este cazul. 

 

7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie de catre 

Executant şi emiterea de catre Achizitor a Ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 

părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

 



  
 
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre 

această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 

acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 

monumentelor istorice competentă, potrivit legii. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului  

9.1- Executantul se obligă să execute și să finalizeze............................................(denumirea 

lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 

prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 

lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de 

execuţie, conform graficului de executie prezentat in oferta sa. 

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului 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) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi specificatiile tehnice care nu au fost 

întocmite de el. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 

anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 

desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie 

să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor sau  de alte institutii abilitate. 

9.5 - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este 

rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de 



  
 
către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele 

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul 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 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 ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma 

activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 

 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul 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) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 

în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 

executantului. 

(3) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina 

sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse 

pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor . 

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 

selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 

încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura 

în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 

podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe 

apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se 

înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 

„vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în 

consecinţă.  

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 



  
 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 

care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, 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) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

(3) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării .  

(4) Dupa incredintarea materialelor, executantul este obligat sa sa le pastreze si sa le 

intrebuiteze potrivit destinatiei lor, conform regulilor tehnice aplicabile, sa justifice modul in 

care acestea ua fost intrebuintate si se restituie ceea ce nu a fost folosit la executarea lucrarii.   

(5) Executantul este obligat să îl informeze fără întârziere pe achizitor dacă normala executare 

a lucrării, trăinicia ei sau folosirea potrivit cu destinaţia acesteia ar fi primejduită din cauza: 

    a) materialelor procurate sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractului, achizitorul 

le-a pus la dispoziţie; 

    b) instrucţiunilor necorespunzătoare date de achizitor; 

    c) existenţei sau ivirii unor împrejurări pentru care executantul nu este ţinut să răspundă .   

 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 

termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 

urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 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 

specificatiilor tehnice întocmite de către achizitor. 
9.14. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii, executantul are următoarele obligaţii: 

  a) să sesizeze Achizitorul cu privire la neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în 

proiect, în vederea soluţionării acestora de către proiectant; 

 b) pe durata execuţiei lucrărilor, executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le 

are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. 

9.15. Executantul are obligația de a lua toate măsurile în ceea ce priveşte apărarea împotriva 

incendiilor pe toată durata contractului, pe traseul șantierului, pentru lucrările efectuate și răspunde 

pentru pagubele produse prin nerespectarea legislației aplicabile in materie. 



  
 
9.16. Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile 

motivate ale Achizitorului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt si fără 

întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, incalcă prevederile Contractului, 

Achizitorul poate emite o înştiinţare cu referire la această clauza, prin care să specifice 

obligaţiile neîndeplinite. 

Dacă, in termen de 30 zile de la primirea înştiinţării emise de către Achizitor, executantul nu 

ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Achizitorul poate să 

rezilieze Contractul. Dupa reziliere, executantul trebuie sa părăsească Şantierul, lasând pe 

Şantier: materialele, echipamentele şi toate utilajele executantului specificate de Achizitor, 

acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 

finalizarea, întreţinerea şi remedierea pe durata perioadei de garanţie de bună execuţie 

acordată lucrării ......................(denumirea lucrării).  

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-

a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier, pe traseul șantierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.4- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un singur exemplar, la 

termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 

10.5- Achizitorul are obligaţia de a receptiona lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

de la notificarea exectantului. 

10.6- Achizitorul este responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii 

furnizate executantului. 

10.7- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile convenite. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca 

penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului – respectiv 0,05% pentru 

fiecare zi de intârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la momentul respectiv, până la îndeplinirea 

efectivă a obligațiilor. 

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite la art. 17.1 (30 de zile),  atunci executantul are dreptul de a cere, ca penalități, o 

sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la punctul 11.3. Penalităţile de întârziere se 

calculează pe zile calendaristice, începând cu prima zi de la expirarea celor 30 zile mentionate mai sus 

si până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor asumate. 

11.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment sau a 



  
 
intervenit dizolvarea cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 

dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunţării unilaterale a contractului. 

11.4. – Achizitorul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) executantul a abandonat contractul; 

b) executantul nu incepe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a refăcut o lucrare în 

termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei scrise date de achizitor; 

c) executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe amplasamentul lucrării sau 

nu a refăcut o lucrare în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei scrise date de achizitor; 

d)executantul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, 

deşi a fost notificat de achizitor; 

e) executantul a cesionat obligaţiile asumate prin contract fără să obţină în prealabil acordul 

scris al achizitorului. 

11.5. Executantul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) achizitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

executant în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) achizitorul notifică executantul că din motive neprevăzute şi datorita unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de …….....................lei, reprezentand un procent de …… % din valoarea contractului fara 

T.V.A,  pentru perioada de ……........................... , in termen de cel mult 5 zile de la data 

semnarii contractului și oricum pana la intrarea in efectivitate a contractului. 

12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 

executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 

data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la 

acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. 

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei) 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 

Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită.  

Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul) 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 



  
 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant 

de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie   orice etapa de lucru asumata prin planul de lucru, 

terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre 

în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va 

rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 

stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 

obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 

profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 

executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 

atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de 

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative)   trebuie să respecte legislatia in 

vigoare si conditiile impuse prin documentatia de atribuire.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul garantlor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului şi a tuturor parţilor implicate în proiect (diriginte de santier, 

proiectant). 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 

sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a 

sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de 

zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.1; în acest caz va notifica, în scris acest 

fapt achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 



  
 
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-

un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care 

se calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei 

de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 

de recepţie. 

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

recepţia finală. 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi 

altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 

unei părţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 

lucrări suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 

reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

17. Modalităţi de plată 
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua platile către executant în termenul convenit de la 

emiterea facturilor de către acesta. Platile se vor efectua numai in baza facturilor emise de către 

executant. Executantul acordă achizitorului o perioada de graţie la plata facturilor de 30 zile 

calendarisice. 

17.2.- Factura va fi emisă numai după aprobarea situaţiilor de lucrări de către achizitor. Situaţiile de 

lucrări vor fi emise la intervale de minim 30 de zile şi vor fi verificate de achizitor în maxim 15 de zile 

de la primirea acestora. Listele de Cantităţi sunt folosite pentru a calcula Preţul Contractului. 



  
 
Executantul este plătit pentru cantitatea de lucrări executate, la tariful din Lista de Cantităţi pentru 

fiecare articol. 

17.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 

ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea 

lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

17.4 -Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului. 

17.5- (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor 

executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o 

situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 

Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 

executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care 

ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.  

(se precizează termenul) 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 

responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 

achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

17.6 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 

special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

platită imediat. 

17.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate 

nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Preţul contractului este ferm, nu se ajustează. 

19. Asigurări 
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 

va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile 

de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi 

să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse 

către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare 

va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanți au încheiat asigurări pentru 

toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor să prezinte achizitorului, la 

cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând 

din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 



  
 
20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 

fi notificată achizitorului.  

20.4- În raporturile cu achizitorul, executantul răspunde pentru fapta subcontractantilor la fel 

ca pentru propria sa faptă . 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. Amendamente 

21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevăzute la data incheierii contractului. 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

23. Cesiunea 

23.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fara să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 



  
 
23.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia 

sau orice alte obligatii asumate prin contract. 

 

23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

(se precizează data semnării de către părţi)



 
 

 


