
 

 

 

 

Ofertantul va prezenta odata cu oferta si urmatoarele documente: 

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, 

buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  

• Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare 

în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este 

legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale 

precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac 

obiectul contractului respectiv certificatul constatator emis de ONRC. In situația în 

care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării 

și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul 

achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din 

contract pe care o vor realiza. 

• Propunerea tehnica va cuprinde o descriere a lucrarilor specificate in listele de 

cantitati. 

• Propunerea financiara: se vor prezenta formularele : F1, F2,F3. 

 

În situația in care ofertantul va fi constituit dintr-o asociere documentele de mai sus 

vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii. 

 



EXECUTIA LUCRARILOR 

 

- Categoria de lucrari: finisaje interioare si exterioare 

 -        Executie lucrari acoperis : streasina, pazii la streasina, protectie cu vopsea la nivelul 

teraselor 

- Executie sistem colectare ape meteorice( jgheaburi si burlane) la nivelul teraselor 

- Refacere tencuieli interioare la pereti si tavane la nivelul teraselor 

- Realizare umpleri de goluri cu zidarie din caramida la nivelul teraselor 

- Montare tamplarie PVC la nivelul teraselor 

- Realizare zugraveli lavabile interioare, pe suprafete gletuite, culoare alb la nivelul teraselor 

- Straturi suport pentru pardoseli din sapa la nivelul teraselor 

- Pardoseli din placi de gresie cu adeziv si plinte la nivelul teraselor 

- Reparatii trepte la nivelul teraselor 

             Placare trepte, contratrepte si podeste reparatii la scara si realizare balustrazi la nivelul           

teraselor 

- Lambriuri din lemn culoare mahon la tavan, cu rigle de sustinere, sipci profilate, la 

copertina tip acoperis ale celor doua intrari la nivelul teraselor 

- Reparatie tencuieli exterioare  

- Zugraveli la fatadele constructiei 

 



                                                         Formularul F3    

                                                                          

         Obiectivul:  0225  45000000    REPARATII CONSTRUCTIE ECONOMIC    

                                        A HASDAU                          

         Obiectul:    0001  45000000    CONSTRUCTII                       

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta 225X18 LUCRARI DE CONSTRUCTII             

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0225                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001   CE19B1         M            34.200                          

        PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN                              

        SCINDURI GELUITE PROFILAT                                         

                                                                          

                                                                          

        001 2903146          M.C.          0.720                          

        SCIND RASIN GEL GR 28 MM, LAT 12 CM, L                            

        3,0 M                                                             

                                                                          

                                                                          

        002  IZE01C1         M            38.000                          

        SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA AL 1,5MM                             

        GROS CU LATIME INTRE 50-100CM INCLUSIV                            

                                                                          

                                                                          

        003 RPCH13A1         MP.          22.800                          

        STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.                              

        FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE                             

        FARA CONSOLE APARENTE                                             

                                                                          

        004 RPCR10B#         MP.          22.800                          

        VOPSIRE IN CULORI ULEI PE TAMPL.LEMN,INT                          

        /EXT.(USI,FRST,OBLOANE),MANUAL,2                                  

        STRATURI                                                          

                                                                          

        005   CE13B1         M            20.000                          

        JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,                             

        CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE                          

        CU SECTIUNEA 8X14C                                                

                   

                                                                          

        006   CE14B1         M            24.000                          

        BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM                                

        CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE                          

        CU SECTIUNEA 10X14CM                                              

                  

                                                                          

        007 RPCXH10C         MP.         180.000                          

        SCHELA LUCRARI INTER.SAU EXTER.INALT >                            

        3M.DIN BILE RASINOASE PLTFORME DIN LEMN                           

        INCL.RIGID.SI ANCO                                                

                   

                                                                          

        008 CF24A1      [ 1] MP.          53.800                          

        PLACI OSB 12MM,INCL.STRUCTURA SUSTINERE                           

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        009   CD07C1         M.C.         17.200                          

        ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,                          

        24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN                            

        VRAC                                                              

                                                                          

        009 2101171          M.C.          1.720                          

        MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030                                     

                                                                          

                                                                          

                                                                          



                                                        225X18 pag    2   

        ================================================================= 

        010   CF05A1         MP.         340.700                          

        TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME                             

        MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN                               

        BETON                                                             

                   

                                                                          

        011   CC09D#         MP.          53.800                          

        Mont plasa rabit sustin tenc pereti,                              

        fixat cu rond tb zn si cuie peste str                             

        izol,fara retea otel-bet                                          

                                                                          

        011 5887441          KG            5.500                          

        CUIE CU CAP PLAT TIP A 0,8 X 10 OL34 S                            

        2111                                                              

                                                                          

                                                                          

        012 RPCJ13C1         M           121.400                          

        REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU                              

        MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:                              

        DREPTI INTRE 25-35CM LA                                           

                                                                          

        013 RPCJ36A1    [ 1] MP.         340.700                          

        TINCI LA PERETI                                                   

                                                                          

                                                                          

                   

                                                                          

        014 CF24B1      [ 5] MP.          12.300                          

        TAVANE RIGIPS PE STRUCTURA METALICA                               

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        015 CF24B1      [10] MP.           6.200                          

        PLACARE CU LAMBRIU TAVANE                                         

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        016   CN24A1    [ 1] MP.         377.700                          

        ZUGRAVELI LAVABILE PE TENCUIELI LA                                

        FATADE                                                            

                                                                          

                                                                          

        017   CK11I1    [ 3] MP.          29.900                          

        TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN                                    

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        017 3270656          MP.          22.760                          

        @FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN                                    

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        017 7358550          MP.           7.140                          

        @USI PVC                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        018   CG01F1    [ 6] MP.          86.000                          

        SAPA ARMATA                                                       

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        019   CG11A1    [ 1] MP.          80.000                          

        PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA                            

        CU ADEZIV SI CHIT                                                 

                                                                          

                                                                          

        019 2419323          MP.          82.400                          

        @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-B                             

                                                                          

                                                                          

                                                                          



                                                        225X18 pag    3   

        ================================================================= 

        020   CG12A1    [ 2] M            28.000                          

        PLINTA GRESIE FIXATE CU ADEZIV                                    

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        020 2936137          M            28.000                          

        plinta gresie                                                     

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        021 RPCO55A1         M             3.000                          

        MINA CURENTA DIN LEMN 4E STEJAR CU SECT                           

        6X8CM                                                             

                                                                          

                                                                          

        022 RCSP12A1#   [ 1] KG           22.000                          

        Confectionare si montare balustrade                               

        metalice la scari                                                 

                                                                          

                                                                          

        023  TRB05B12        TONA          6.500                          

        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT                              

        DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG                               

        DISTANTA 20M                                                      

                                                                          

        024  TRA02A20        TONA          6.500                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE                               

        DIST.= 20 KM.                                                     

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:                                                         

        Valoare aferenta utilaje termice   =                              

        Valoare aferenta utilaje electrice =                              

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

                                                                          

        -CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA                            

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

                                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

                                                                          

                                                                          

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)          

                                                                          

                                                                          

 



 

 

 

 MODELE DE FORMULARE 

 

 

 

Reparatii constructie economica  Hasdau 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 1   Declaraţie privind evitarea conflictului de interese  
Formular  nr.2 Formularde oferta + anexa  
Formular  nr.3 Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor 

de munca 
Formular  nr.4 Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de 

munca, sanatate si securitate in munca 
Formular  nr.5 Declaratie privind legalizarea asocierii 
Formular  nr.6  Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale 
Formular  nr.7 Acord de asociere - daca e cazul 
Formular  nr.8 Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale 
Formular  nr.9        Contract de lucrari 
   

 

 

  



Formular nr. 1 

Operator economic 

……………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 59 si art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice (evitarea conflictului de interese) 

 

 

Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al ......................... in calitate de 
....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la 
procedura ..............................(simplificata, licitatie deschisa, licitatie restransa etc. dupa caz) pentru atribuirea 
contractului avand ca obiect ....................................................., organizată de ........................................ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică 
că ............................................ (denumirea operatorului economic) nu se află în situaţii potenţial generatoare de 
conflict de interese ori in orice alte situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, în sensul art. 59-
60 din Legea nr. 98/2016, cum ar fi următoarele:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 
sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau 
de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi;      

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi 
afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;      

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
are acţionari ori asociaţi semnificativi1 persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 
executantului de lucrări de achiziţie implicat în procedura de atribuire;      

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 
în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al executantului de 
lucrăride achiziţie implicat în procedura de atribuire.      

 
1Conform art. 60 alin.(2) din Legea nr. 98/2016: În sensul dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat 

semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din 

capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 



Subsemnatul declar că 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, orice documente doveditoare 
de care dispun. 

Inteleg ca in cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea poate fi exclusa din 
procedura si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

Persoanele cu functie de decizie din partea achizitorului in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire sunt : 

CERISER NICOLAE – primar 

ENACHE ORLANDO DIDI - viceprimar 

CERISERI ADRIAN FLORIN - secretar general 

LUCACI LARISA ELENA - contabil 

MUNTEAN ADRIANA GEORGETA - consilier achizitii publice 

CONSILIERI LOCALI : Bobora Ioan, Ceriseri Florin, Dig Ioan Nicolae, Radulin Miron, Sandroni Ioan, Sendroni Gabriel – 

Ioan, Sendroni Ioan, Sendroni Ioan – Ionel. 

 

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

 

Data completarii   

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

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz) 

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

(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

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

  (semnatura autorizata) 

Totodată declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal privind “Falsul în declaraţii”, 

conform carora: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 

sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Ofertant / Lider de asociere / Ofertant asociat / Terţ susţinător al ofertantului (se alege opţiunea corespunzătoare) 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate) 

………………..………...................... (semnătura persoanei autorizate şi ştampila) 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi participanţii la procedura de atribuire.  



  FORMULAR nr.  2   

OPERATOR ECONOMIC 
.................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
________________________________________________________  (denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să realizăm  executia 
obiectivului “ _____________________________________________________________________”, pentru 
valoarea  de: ____________________________________ lei fara TVA (suma in litere si in cifre) la care se adauga 
TVA _______________ lei (suma in litere si in cifre) 

    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa executam lucrarile în graficul de 
timp anexat (respectiv …….luni). 

    3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi  cifre), 
respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

    5. Precizam ca: 

    │_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în 
mod clar "alternativa"; 

    │_│ nu depunem oferta alternativa. 

    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.) 

    6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim 
garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

    7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteti 
primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

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

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

  



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

    1. Valoarea maxima a lucrarilor   _________ (% din pretul total ofertat) 

        executate de subcontractanti 

 

    2. Garantia de buna executie va 

       fi constituita sub forma:     

       in cuantum de:     _________ (% din pretul total ofertat) 

 

    3. Perioada de garantie de buna 

         executie       _________ luni calendaristice 

 

    4. Perioada de mobilizare 

        (durata de la data primirii ordinului de incepere  

        a lucrarilor pana la data inceperii executiei)                _________ zile calendaristice 

 

    5. Termenul pentru emiterea 

        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data 

        semnarii contractului)      _________ zile calendaristice 

 

6. Penalizari pentru intarzieri                   _________ (% din valoarea care                                                                                                                                                                                                                                 
la termene intermediare şi                                                                    trebuia sa fie realizata)                                                                                                                             

     la termenul final de executie 

 

    7. Limita maxima a penalizarilor                _________ (% din pretul total ofertat) 

 

    8. Limita minima a asigurarilor     _________ (% din pretul total ofertat) 

 

    9. Perioada medie de remediere 

        a defectelor       _________ zile calendaristice 

 

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile  

     de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)                _________ (% din situatiile de plata 

            lunare) 

 

OFERTANT, 

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

(SEMNATURA AUTORIZATA)  



FORMULAR  NR. 3 

Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind respectareacondiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

Subsemnatul/a, ................................................. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate 

de reprezentant legal al ………………………… (ofertant individual / ofertant asociat) la procedura de achizitie publica 

............................................... (se menţionează procedura), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a 

contractului de lucrări să respect reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 

stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  

 In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toti 

subcontractantii. 

Data completării: ……………………… 

 

 

 

Operator economic 

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

(semnătura autorizata) 

 

  



FORMULAR NR. 4 

Operator economic 

………………………….. 

 (denumirea și datele ofertantului) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, sanatate si securitatea in munca 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………… (nume si prenume in clar a persoanei autorizate) reprezentant legal al 

………………….. (denumirea ofertantului), participant la procedura de atribuire a contractului pentru achizitia de 

……………………………, 

 

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, următoarele: 

− la intocmirea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii; 

− pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si 

protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, in vigoare la nivel national, pentru tot personalul angajat 

in executia contractului. 

 

 

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

 

 

 

Ofertant, 

....................................................................................... (numele operatorului economic) 

....................................................................................... (numele persoanei autorizate) 

............................................. (semnatura persoanei autorizate si stampila) 

NOTA: Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine la Inspectia Muncii sau pe site-ul: 
http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html. 

 

 

  



 

FORMULAR  nr. 5 

DECLARATIE 

privind legalizarea asocierii 

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  legal al:  

• Asociatului (1) .……. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al  

• Asociatului (2) …….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 

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

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant  împuternicit al  

• Asociatului (n) .…..... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 

 

Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici sus-menţionaţi ca fiind 

câştigătoare, să prezentăm la semnarea contractului de achiziţie publică, contractul de asociere legalizat, în 

original. 

 

Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului de achiziţie publică cu autoritatea 

contractantă nu va fi posibilă. 

 

Data completării        

…………………                     

Asociatul (1), 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 

Asociatul (2), 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

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

 

Asociatul (n), 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

Notă: Acest formular se va completa de către toti asociatii. 

  



       FORMULAR NR.   6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

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

(denumirea/numele ofertantului 

 

 
 

DECLARATIE CUPRINZAND INFORMATIILE CONSIDERATE CONFIDENTIALE 
  
 
 
 

Subsemnatul _________________________________________________, reprezentant legal 

al ___________________________________________________________________________                                                                    

(denumire  si date de identificare operator economic)   

declar pe propria răspundere că pentru procedura de achizitie publica ce are ca obiect 

____________________________________________________________________________, 

organizată de Primaria Comunei Toplita, urmatoarele informatii cuprinse in propunerea 

tehnica/propunerea financiara1 sunt confidentiale: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  



  FORMULAR nr. 7 

ACORD DE ASOCIERE 
nr. __________ din _______________ 

 

1. PĂRTILE ACORDULUI 
Art.1  Prezentul acord se încheie între: 

S.C ...................................................... ,cu sediul în ................................... ,str ................................... nr
 ........................................................... ,telefon ......................................... fax .........................înmatriculata 
la Registrul Comerțului din  ................ sub nr ........................................... ,cod de identificare fiscală , cont
 ........................................................... deschis la ...................................... reprezentată de  .............. având 
funcţia de ........................................... în calitate de asociat- 

LIDER DE ASOCIERE 

S.C ...................................................... ,cu sediul în ................................... , str ..................................  nr
 ........................................................... , telefon...........fax..................................înmatriculata la Registrul 
Comerțului din  ................................... sub nr ........................................... , cod de identificare fiscală , 

cont ................................................ deschis la .............................................................. reprezentată de 

având funcţia de în calitate de ASOCIAT 

2. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura pentru atribuirea contractului ..........................................(obiectul
 contractului) organizată ........... de ........................(denumire entitate contractantă). 
b) derularea în comun a contractului în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 

 
2.2 Alte activitaţi cese vor realiza în comun: 

1. _________________________________  

2. _____________________________________... 

2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este: 
1. ________ _________________________________ % S.C.  
2. ________ _________________________________ % S.C.  

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota departicipare a fiecărui asociat, respectiv: 

1. ____  ______________________________ % S.C.  
2. ____  ______________________________ % S.C.  

3. DURATA ACORDULUI 
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare) 
 
4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE  A ASOCIERII 
4.1 Se împuterniceşte........................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  



4. 2 Se împuterniceşte SC .................................. , având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca 
fiind câştigătoare. 
 
5. RĂSPUNDERE 
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
 
6. ALTE CLAUZE 
6.1. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.  
6.2. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa Greveze 
sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 
6.3. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 
serviciilor/lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderulde asociere) şi Beneficiar. 
 
7 . SEDIUL ASOCIERII 
7.1 Sediul asocierii va fi in ______________________________________________________________ 
(adresa completa,nr.de tel, nr. de fax). 
 
8. ÎNCETAREAACORDULUIDEASOCIERE 
8.1 Asocierea încetează prin: 

a) hotărârea comună amembrilor asociaţi; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligaţiilor 
asumate de părţi; 
d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 
9. COMUNICĂRI 
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele.......................................................... , prevăzute la art ........  
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
10. LITIGII 
10.1   Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ......................................... în ........... exemplare 
originale,câte unul pentru fiecare parte şi unulpentru autoritatea contractantă. 
 

LIDER ASOCIAT       ASOCIAT 1 
      Semnătura       Semnătura 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze.



 
 

FORMULAR NR.   8 

Operator economic 

………………………….. 

 (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

 Subsemnatul/a, ……………………………………………….(nume si prenume în clar a persoanei autorizate), în calitate 

de reprezentant legal/împuternicit al ……………………………… (denumirea ofertantului), declar că, încazul în care vom fi 

declarați câștigători în cadrul procedurii simplificate pentru contractul ce are ca obiect _______________________, 

organizată de ________________________________________ ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare 

a condițiilor contractului. 

Precizăm că: 

    ne însușim conținutul acestuia, așa cum a fost publicat în documentația de atribuire; 

    formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Data completării: ......................................... 

 

 

 

Ofertant, 

                    ....................................................................................... (numele operatorului economic) 

                    ......................................................................................... (numele persoanei autorizate) 

                    ............................................................................... (semnatura persoanei autorizate si stampila) 

  



 
 

 

Formular nr. 9 

 

 

Contract de lucrări 

nr.______________data_______________ 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

între 

 

COMUNA TOPLITA , sediul in  com. Toplita, str. Principala, 36, jud. Hunedoara,   nr. fax/tel 

0254735314/0254735310, CUI 4373983, cont deschis la Trezoreria Hunedoara, reprezentat prin primar 

Ceriser Nicolae, 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. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

 

 

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,  preţul contractului si modalitati de plata 

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările „ Reparații constructie economica Hasdau”, în perioada 

convenita  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 , este de ........... lei, fără TVA. 

 4.4.- Plata se va efectua in baza situatiei de lucrari, aprobata de catre primar, dupa cum urmeaza: 

 - prima transa in procent de 25% se va achita in trimestrul II al anului bugetar, 

 - a doua transa in procent de 20% se va achita in trimestrul III al anului bugetar, 

 - a treia transa in procent de 55% se va achita in trimestrul IV al anului bugetar. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii contractului pana la data de 15.11.2020, durata care 

include si efectuarea platilor. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 



 
 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie și predarea amplasamentului, 

respectiv la data de ...... 

 

8. Recepţia lucrǎrilor 

8.1. Executantul va notifica achizitorului finalizarea lucrărilor şi va solicita constituirea comisiei de recepţie a 

lucrărilor. 

8.2. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi se va întocmi procesul verbal de recepţie 

a lucrărilor.                                                                                

 

 9. Remedierea defecţiunilor  

 9.1.   Achizitorul poate să înştinţeze executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse sau 

lucrări nefinalizate.  

9.2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru achizitor, orice defecţiuni datorate faptului ca 

materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile contractului. 

9.3. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de timp de la 

notificarea achizitorului, va îndreptăţi achizitorul să efectueze toate lucrările necesare pe cheltuiala executantului.      

         

10. Obligaţiile executantului 

10.1.Executantul are obligaţia de a executa integral şi la termen lucrările care fac obiectul prezentului contract; 

10.2.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.  

10.3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 

executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii 

privind calitatea în construcţii.  

10.4.Executantul are obligaţia de a convoca reprezentantul achizitorului pentru constatări şi consultanţă   în situaţii 

la care este nevoie de prezenţa acestuia. 

10.5.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. 

 10.6.Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor 

persoanelor  a căror prezenţă  este autorizată şi de a menţine lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi 

ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

10.7. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, 

instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi, în conformitate cu  prevederile Legii 

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 orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

 10.8 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată 

de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe 

care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  

 

 

11. Obligaţiile achizitorului 

11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea „ „ 

Reparații constructie economica Hasdau”. 

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

următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. 

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

către executant. 

11.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea 

executantului. 

11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

12. Rezilierea  contractului 

12.1. Achizitorul poate rezilia contractul dacă: 

a) executantul neglijează o obligaţie care este în sarcina lui şi prin aceasta îl pune pe achizitor       în 

imposibilitatea de a realiza lucrările stabilite de comun acord; 

b) executantul a abandonat contractul; 

c) executantul este supus procedurii insolvenţei. 



 
 

12.2. Executantul poate rezilia contractul dacă: 

a) achizitorul neglijează o sarcină care este în atribuţiunea sa şi prin aceasta îl pune pe executant în 

imposibilitatea de a nu putea executa lucrarea; 

b) achizitorul  devine în incapacitate de plată;    

c) achizitorul notifică executantului că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice  îi este 

imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Rezilierea contractului se comunică în scris cu 2 zile înainte.                                                                                                                                      

 a) În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia de lucrări la zi şi a eventualelor majorări, 

după care se vor stabili sumele ce trebuiesc plătite în conformitate cu prevederile contractuale.                                                                                                                

  b) Rezilierea contractului din vina executantului duce şi la plata de către acesta a daunelor pricinuite 

(diferenţa de preţ la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul încetării derulării 

contractului şi încheierea unui nou contract).    

 

 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o 

perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din valoarea lucrarilor neexecutate. 

13.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din plata 

neefectuată. 

13.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

13.4 - 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, 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. 

 

Clauze specifice 

 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

14.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% , pentru 

perioada de ….. luni executie + 24 luni garantie buna executie  şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.  

14.2 - 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.  

14.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: 

   a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

   b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza 

procesului-verbal de receptie finala. 

 

 

15. Ajustarea preţului contractului2 

15.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează.  

 

 

16. Forţa majoră 

16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 - 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. 

16.4 - 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. 

16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 - 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. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - 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. 

 
2 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului poate fi actualizat, cu condiția ca documentația de atribuire să 

precizeze acest lucru, precum și să conțină formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii care vor fi utilizați și sursa 

informațiilor cu privire la evoluția acestora. 



 
 

17.2 - 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 instanţa 

judecătoreasca de pe raza teritoriala a achizitorului. 

 

18. Limba care guvernează contractul 

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

19. Comunicări 

19.1 - (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. 

19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

20. Legea aplicabilă contractului 

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

parte.  

 

  Achizitor,        Executant, 

 

 

 

 

 


