Anexa V

FORMULARE
CUPRINS
Formular nr. 1 - Acord de asociere
Formular nr. 2 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului
Formular nr. 3 – Acord de subcontractare
Formular nr. 4 - Formularul de ofertă
Formular nr. 5 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu,
sociale și cu privire la relațiile de muncă
Formular nr. 6 bis – Contract de lucrari (servicii proiectare si executie lucrări)

Formularul nr. 1
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.....................................,
str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax .........................,
înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. ..........................,
cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plățile de
către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa
banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția
de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si
S.C.................................................,
cu
sediul
în
..................................,
str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................,
înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ...........................,
cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis
la ............................................, reprezentată de .................................................................,
având funcția de .......................................... , în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:
 (i -lider de asociere)...............................;
 (ii - Asociat 1) ...........................;
 (iii - Asociat n),
având ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru
atribuirea contractului ____________________________________
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul
desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor
contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de
Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a
comunicării rezultatului procedurii.
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).
Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului
independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind
obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a
contractului semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor
datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de
Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
Art.
4.1.
Părțile
convin
ca
Liderul
de
asociere
este ................................................................................ .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind
desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în
numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu
Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu
Beneficiarul.
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește
toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate
daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea
obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea
contractului "................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei
asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul
prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în
conformitate cu prevederile Contractului.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate
de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor
financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului
„....................................”.
Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile
aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand
urmatoarele date de identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea
facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul
asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte
ori situația o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă
modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul
legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al
Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de
executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …...............................
(liderul de asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce
decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.
(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii
Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între
membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios
administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi
alte clauze.
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform
actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de
Asociere.

Formular nr. 2
Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................
(denumirea)
Angajament ferm
privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului
..............................................................
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului
susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele :
Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de
operatori economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea
contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament.
Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare
care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor
tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în
documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni,
pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)
Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru
achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm,
ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de
achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja
sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin
angajament.
Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.182, alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă
dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a
anumitor
obligaţii
care
decurg
din
susţinerea
tehnică
şi
profesională
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt
reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata)

Anexa nr.1
1.Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani
Nr.
crt.

Obiect contract

Cod
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
executan
tului*)

Preţ
contract
sau
valoarea
lucrărilor
executate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)

Procent
Perioadă
executat în derulare
perioada de contract**)
referință
(%)

1
2
...
2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.crt.

Denumire

Descriere

...........

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale
ce urmează să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului
de achiziție publică, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în
care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea contractului
....................................................................................................................................................
......
......................................................................................................................................................
..............
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata)

*)

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**)

Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 3
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de
subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de
achiziţie publică organizată de _______________________________________________să
desfăşoare
următoarele
activitaţi
ce
se
vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală
a lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________
luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi
responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
_________________________
(contractant)
(subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare
în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Formularul nr.4
FORMULAR DE OFERTĂ (proiectare + execuție)
Către_______________________________________
Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru
contractul
________________________________________________,
declarăm
următoarele:
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale
Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost
publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv
anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate (semnate și
stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de
atribuire, pe care le prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate)
pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.
3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu
condiţiile şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul
contractului
_______________________pentru
suma
de
___________________________________________________________ lei,
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă TVA în valoare de
__________________________________________ lei.
(suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular Graficul de prețuri și graficul de plăți.
4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să procedăm la elaborarea
și verificarea proiectului tehnic și recepția acestuia, să începem lucrările cât mai curând posibil după
primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din
cadrul propunerii tehnice în____________ luni calendaristice.

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data
de ……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună
execuţie de 10% din prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de
contract.
7. Declarăm că liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm
că nu participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă
(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători

în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat
să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.
8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de
autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior
semnarii contractului.
9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile
de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire.
10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea
acesteia, precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de
noi și nu vom solicita vreodată Autorității Contractantă rambursarea acestora.
11. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________
IBAN: ____________________________
12. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din
Codul Penal referitor la "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."

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant
unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a
reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si
stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a
reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si
stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a
reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si
stampila)

Anexa nr. 1 la formularul de ofertă
(Atenție ! modelul prezentat constituie un exemplu aplicabil lucrărilor de drumuri modeul se va adapta în funcție de specific*)
GRAFIC DE PREȚURI
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Activitate principală/categorie de lucrări
Proiectare
Organizare de șantier
Construcție
................

Preț

TOTAL GRAFIC DE PREȚURI (prețul forfetar)
GRAFICUL DE PLĂȚI
SE VA COMPLETA ȘI/SAU DETALIA DE CĂTRE OFERTANT. LA DETALIEREA
GRAFICULUI DE PLĂȚI, OFERTANTUL VA TINE CONT DE OBIECTUL
CONTRACTULUI ȘI CONDITIILE IMPUSE PRIN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE.

Ref
1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

model
Graficul de Plati
Activitate/Categorie de lucrari
Activitate: Proiectare
Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in
vigoare,inclusiv studii teren, desene conform cu executia si
Cartea constructiei
Asistența tehnică
Verificarea proiectării – după caz**
Organizarea de santier
Categorie de lucrari: DRUM
terasamente
suprastructura drum ax principal si drum intrare/iesire in
parcare
suprastructura intersectie giratorie nord si racordare la DJ sau
DN
suprastructura intersectie giratorie sud si drumuri secundare
dispozitive de scurgere
dispozitive de siguranta
podete
semnalizari si marcaje
caseta
Categorie de lucrari:UTILITATI
Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele
electrice

Pret (lei) fara TVA

4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3

Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele
ANIF
Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele gaze
Categorie de lucrari: ……
……………
……………….
……………
TOTAL
TVA (19%)
TOTAL CU TVA

Formularul nr.5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă
Subsemnatul(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de
…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
____________________________________
organizată
de
_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata
durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al
relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat
in executia lucrarilor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii »
din Codul Penal referitor la "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.".

Data ______________
Subcontractantului
toata Asocierea;
reprezentantului imputernicit)

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri,
si denumirea
_________________

(semnatura

si

stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti
din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

(denumirea

operatorului

economic

si

a

reprezentantului legal)
_________________

(semnatura

si

stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea

operatorului

economic

si

a

reprezentantului legal)
_________________
stampila)

(semnatura

si

Formular nr. 6 bis

Contract de lucrări (servicii proiectare si executie 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
RO57TREZ24A510103201200X 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 şi preţul contractului
4.1Obiectul contractului constă în:
a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE),
documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente
obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului.
b) execuția lucrărilor de construcții-montaj,
aferente obiectivului de investiţii CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI
TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA, în perioada convenită şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. –(1)Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate,
plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără
TVA, detaliat după cum urmează:
Întocmire proiect tehnic pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa
pe valoare adăugată în valoare de ____________________lei;
Asistență tehnică pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa pe
valoare adăugată în valoare de ____________________lei;
Execuție lucrări pentru suma de _______________lei, la care se adaugă taxa pe
valoare adăugată în valoare de ____________________lei;
(2) Preţul contractului este ferm în lei și nu poate fi ajustat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de maxim 9 luni (din care maxim 3 luni proeictare si 6
luni executie lucrari), adică de la............................................până la ………...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind
parte intergrantă a contractului)
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, respectiv la data de ......
(se precizează data la care începe execuţia contractului)
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.
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE și asistență tehnică, proiectantul se obligă:
9.1.1. (1) Proiectantul se obligă să obţină toate aprobările, acordurile, avizele şi autorizaţiile,
în numele achizitorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Proiectul la fază PAC va fi depus de proiectant la sediul achizitorului în vederea eliberării
Autorizaţiei de construire.
(3) Costurile aferente obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor vor fi suportate de către
achizitor.
9.1.2. Să elaboreze proiectul tehnic de executat numai după emiterea autorizației de
construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările și completările
ulterioare.
9.1.3. (1) Să întocmească şi să transmită achizitorului într-un număr de 3 (trei) exemplare în
original, 2 (două) exemplare în copie și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea
documentației tehnice):
a) proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare – pentru
obiectiv în parte se vor prezenta: antemăsurători și listele de cantităţi de lucrări cu încadrarea
acestora în normativele de proiectare şi indicatoarele de norme de deviz în vigoare, extrase de
materiale, manoperă, utilaj şi transport, liste procurare utilaje și fișe tehnice;
b) detalii de execuţie;
c) planul de securitate şi sănătate în muncă, adaptat conţinutului proiectului;
d) programul de control al calităţii, pe specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoană atestată;
(3) Conținutul PAC și al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a HG nr.
300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul se obligă să elaboreze planul
de securitate şi sănătate, parte din proiectul lucrării şi adaptat conţinutului acestuia.
(5) Planul de securitate şi sănătate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 17 din HG nr.
300/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Cuprinsul planului de securitate şi sănătate va respecta prevederile art. 19 şi 20 din HG nr.
300/2006, cu modificările și completările ulterioare.
9.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi a
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, proiectantul se obligă:
- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător
cerinţelor fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a
clauzelor contractuale;
- să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatare, întreţinere şi reparaţii, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind
comportarea în timp a construcţiilor;

- să stabilească prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente
cerinţelor şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi
urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti
verificatori de proiecte atestaţi;
- să asigure asistența tehnică pentru proiectul elaborat, pe întreaga perioadă de execuție a
construcțiilor;
- să asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a
proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la
terminarea lucrărilor;
- să participe la întocmirea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate;
- să întocmească şi să prezinte în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind
execuţia construcţiei.
9.1.5. Proiectantul se obligă să elaboreze documentaţiile de proiectare în conformitate cu
normativele în vigoare şi să asigure asistența tehnică pe perioada de realizare a lucrărilor
pentru investiţia prevăzută la art. 4.1.
9.1.6.
Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică şi cu soluția tehnico-economică aprobată.
9.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
contractul convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
9.1.8. Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calităţile
declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu
vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
9.1.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu
preţuri unitare şi valori, care devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru
întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării..
9.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum şi cele ale Legii
nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asumându-şi toate
responsabilităţile ce decurg atât din conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în
vigoare.
9.1.11. Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se
constată că proiectul nu se poate aplica datorită unor erori de proiectare, proiectantul este
obligat să refacă proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea achizitorului.
9.1.12. În situaţia în care apar lucrări suplimentare ca urmare a aplicării prevederilor art.
9.1.11. Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și
proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului,
în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
9.1.13 Proiectul tehnic va putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către
AFIR în ceea ce privește conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţii și a menținerii criteriilor de eligibilitate şi selecţie.
9.1.14 În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi
valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza
SF/DALI, care nu afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificări
nesubstanțiale si se vor regla prin încheierea unui act adițional la prezentul contract de
achiziție publică.
9.1.15 În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi
valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza

SF/DALI, care afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de
revizuire de la cap.12.3 urmând a se încheia un act aditional.
9.2 Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină CENTRU DE
AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA, 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.
9.2.2 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.
9.2.3 - 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.
9.2.4. - (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 caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să
fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrărilor.
(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.
9.2.5 - (1) 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.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.2.6 - (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.
9.2.7 - 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 rezonabile 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.
9.2.8 - 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.
9.2.9 - (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.
9.2.10 - (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.
9.2.11 - (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.
9.2.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de 3 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.

9.2.13 - 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 caietului
de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia,
finalizarea şi întreţinerea CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI
TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA.
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 sa 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.
.
10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă,
căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - 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
preţul contractului.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 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.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - 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.
12.1 Clauză suspensive
NU ESTE CAZUL

12. 2.Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului
12.2.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 10% , pentru perioada de 12 luni executie+ 36 luni garantie şi, oricum înainte de
începerea execuţiei contractului.
12.2.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de
bună execuţie.
12.2.3 - 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.
12.2.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 30 zile de la
executarea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
12.2.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
12.3. Clauze de revizuire
12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:
- categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALI la care după întocmirea și avizarea
proiectului tehnic completat cu preţuri unitare apar diferențe cantitative/valorice;
- diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar
nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic
sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT/DALI);
12.3.2 La finalul contractului de achiziţie publică suma depășirilor valorice mentionate în
clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi
neprevăzute", stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de
situaţia în care se încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie
lucrări de intervenţie la o construcţie existentă.
În situația măririi preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din
motive de angajament legal, act adiţional cu contractantul.
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 Executantul are obligaţia de a începe elaborarea proiectului tehnic (PAC, PAD, POE,
PTE), în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea
achizitorului
13.2 Executantul va întocmi documentațiile necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor
si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții,
13.3 Proiectul tehnic va putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către de
către un verificator atestat și de către AFIR în ceea ce privește conformitatea cu studiul de
fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii și a menținerii criteriilor de
eligibilitate şi selecţie.
13.5 Executantul va asigura prin proiectant asistența tehnică pe toata perioada de
desfășurare a lucrărilor.
13.6 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei- 5 zile)
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
137 - (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.
(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 începerea lucrărilor, 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.
13.8 - (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.
13.9 - (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) sunt descrise în anexa/anexele la
contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor 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.
13.10 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără
aprobarea achizitorului.
(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.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
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 28
de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; 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 întrun 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 este de 36 luni și 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 plata către executant în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(termenul de plată de la emiterea facturii -30 zile)
17.2 - 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.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai
contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.
(maxim 30%)
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 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 (15 zile)
(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.
17.5 - 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.
17.6 - 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 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 subantreprenorii au încheiat asigurări pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor 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 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 se
va face numai cu acordul achizitorului.
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.
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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către
instanţele judecătoreşti din România.
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, telegramă, telex, 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)
Achizitor,
COMUNA TOPLITA
(semnătură autorizată)
LS

Executant,
(semnătură
LS

autorizată)

