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NR. INREG. 5737/28.10.2022 

                                                                                                          Aprobat ordonator de credite, 

                                                                                                                    Primar Irime Ioan 

                                                                                                                

 

 

Anunț achiziție directă 

 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 16, art. 17 din HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

COMUNA TURȚ, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea de a va invita sa depuneti 

oferta pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiție: 

„EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA TURT, JUDEŢUL SATU MARE”, cod CPV 45316110-9 – Instalare echipament 

de iluminare stradala (Rev.2), conform devizului general elaborat și aprobat prin HCL nr. 

38/26.08.2020. 

 

1. Obiectul achizitiei: achizitia publica de lucrari pentru obiectivul de investiție 

„EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA TURT, JUDEŢUL SATU MARE”. Tipul contractului ales este de „lucrari” in 

conformitate cu SECŢIUNEA 2: Definiţii art. 3 si art. 35 din Legea 98/2016. Descrierea 

lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini, anexa la prezentul anunt. 

2. Valoarea estimata a achizitiei: 859.741,00 lei fără TVA, conform devizului de lucrări 

elaborat. 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa 

prin publicarea unui anunt într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu, procedura 

prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările și modificările ulterioare. 
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4. Conditii contract: Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de maxim 4 

luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere a lucrarilor. Ofertele care nu se încadrează 

în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme. 

Perioada de garanție a lucrărilor: 36 luni de la recepție, la terminarea lucrărilor până la 

recepția finală. 

Garanţia de bună execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul 

contractului fără T.V.A. 

Garantia de bună executie se constituie conform Legii nr. 98/2016 si HG 395/2016, cu 

modificările și completările ulerioare si trebuie sa fie irevocabila și neconditionată, prin:  

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanţii emisă: 

– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

c) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume 

în numerar. 

d) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut 

această posibilitate în documentaţia de atribuire. 

5. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: fonduri AFM. 

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

7. Conditii de participare: 

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile 

legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în 

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

de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de 

organele competente pentru a executa lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele 
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justificative solicitate: certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, 

documente echivalente emise în tara de rezidenta. 

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 

la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 

îndeplinirea cerinței: se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea 

in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, valabile la momentul 

prezentarii. 

-Ofertanţii / ofertantii asociati / terţii susţinători / subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în 

situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi 

demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va prezenta o declaratie privind evitarea conflictului de 

interese. 

- Ofertantii trebuie sa fi executat lucrari similare indomeniul modernizarii sistemului de 

iluminat public, în ultimii 5 ani, în valoare de cel putin: 850.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim 

trei contracte de lucrari. Experienta se va prezenta conform prevederilor art. 113 alin. 11 si art. 

179 lit. a) din legea nr. 98/2016.  

Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, solicitate de autoritatea contractanta: 

- procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces 

verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, 

care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si 

ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: 

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv 

data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;  

8. Prezentarea ofertei:  

Oferta depusa va cuprinde:  

- Documentele de calificare solicitate mai sus; 

- Propunere financiara, conform Formularului de oferta si listelor de cantitati anexate.  

- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat. 

- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si ștampila. 

Limba de redactare a ofertei: română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei. 

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. 
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Nu se accepta oferte alternative. 

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Turț, localitatea 

Turț, str. Piata Eroilor, nr. 18, județul Satu Mare. 

Informatii suplimentare: documentația poate fi descarcată de pe site-ul Primariei Turt: 

https://www.primariaturt.ro. 

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail: turt@sm.e-adm.ro 

Data limita pentru depunerea ofertei: în termen de 3 zile lucrătoare, începând cu ziua 

următoare publicării anuntului pe site-ul autorității contractante, respectiv pana la data de 

02.11.2022, ora 15. 

Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, 

prevazute în Legea nr. 101/2016, nu se aplica. 

 

 

Turt, la data de 28.10.2022 

 

       Responsabil achizitii publice, 

        

 

https://www.primariaturt.ro/
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Contract de lucrări 

Nr. _________/_____________ 
 

 

 

1. Părţile 

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, în urma achiziției directe, 

 

Între     

COMUNA TURȚ, având sediul în localitatea Turț, str. Piata Eroilor, nr. 18, județul Satu Mare, 

tel. 0261-834.672, fax: 0261-834.574, e-mail: contact@primariaturt.ro, cod fiscal 389688, cont 

RO.....TREZ........................................., deschis la Trezoreria Negresti Oas, reprezentata prin dl. 

Irime Ioan, având funcţia de primar,  în calitate de achizitor, pe de o parte, 

               şi  

......................................., cu sediul social în .............................................., tel/fax: 

........................................, număr de înmatriculare ......................................, cod fiscal ..................., 

cont ............................................. deschis la Trezoreria ......................................................., 

reprezentată prin ......................................, având funcția de administrator, în calitate de 

executant, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de lucrări. 

 

2. Definiţii  

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

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 

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

contract; 

c. terţ susţinător – persoană care se obligă printr-un angajament ferm să susţină executantul în 

îndeplinirea contractului; 

d. diriginte – persoana desemnată de către achizitor să acţioneze ca şi diriginte de şantier pentru 

asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, conform legislaţiei în vigoare; 

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

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

f. contract de finanţare – contractul încheiat de către achizitor cu o instituţie finanţatoare în 

cadrul unui program de finanţare din fonduri nerambursabile/guvernamentale pentru 

finanţarea/cofinanţarea lucrărilor; 

g. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

h. grafic de execuţie – graficul de execuţie a lucrării, fizic şi valoric, pe obiecte şi categorii de 

lucrări, întocmit de executant în cadrul ofertei acestuia, inclusiv formele actualizate, aprobate de 

către achizitor; 
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i. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului 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. 

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

 

3. Interpretare 

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

include forma de plural şi viceversa, 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 principal al contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute lucrari pentru obiectivul de investiție 

„EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA TURT, JUDEŢUL SATU MARE”, în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

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

contractului de lucrări. 

 

5.  Preţul contractului  

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este 

de .................... lei la care se adaugă TVA în valoare de ...................... Valoarea totală a 

contractului de lucrări este de ...................... lei cu TVA inclus. 
 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, durata 

contractului se întinde pe toată perioada de execuţie a lucrărilor care fac obiectul contractului, 

inclusiv pe perioada de garanţie a acesteia şi va produce efecte până la data îndeplinirii tuturor 

obligaţiilor contractuale. 

6.2 Durata de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de ____ luni de la data 

emiterii Ordinului administrativ de începere a lucrărilor si se poate prelungii in concordanta cu 

contractul de finantare si cu actele aditionale ulterior incheiate si aprobate. 

6.3 Durata de execuţie prevăzută la clauza 6.2 va cuprinde doar perioadele în care executantul va 

executa efectiv lucrări la obiectivul de investiţii care face obiectul prezentului contract, în baza 

ordinelor de începere date de achizitor.  

6.4 Achizitorul va putea dispune oricând oprirea temporară a lucrărilor, caz în care contractul se 

consideră suspendat de drept. Perioadele de suspendare se adaugă automat la durata de execuţie a 

lucrării prevăzută la clauza 6.2, executantul înţelegând să nu emită nici un fel de pretenţii datorate 

eventualelor perioade de suspendare intervenite. 

6.5 Durata de execuţie va putea fi prelungită în condiţiile prevăzute la clauzele 12.2 (2) şi 13.1. 
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7. Documentele contractului 

7.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini/documentatia tehnico-economică; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară;  

c) garanţia de bună execuţie;  

d) contractele cu subcontractanţii, daca este cazul. 

7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente 

ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini.  

 

8. Obligaţiile principale ale executantului   

8.1(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.            

(2) Executantul are obligaţia de a executa lucrările, 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 masura în care necesitatea asigurării 

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

8.2.(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) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători 

(ataşamentele) şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 

cerute de achizitor. 

8.3 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. 

8.4 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 

generaţi de metodele sale de lucru. 

8.5 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.  
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8.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, 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 oricarei 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. 

8.7 (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 şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul 

suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

          (2) 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. 

         (3) 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 afla pe traseul şantierului.  

8.8 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. 

8.9 Executantul răspunde penal, contravenţional şi civil, după caz, pentru toate prejudiciile create 

terţilor pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract. 

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

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

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

a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  

8.11 (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 

personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, salarizare, sănătate, securitatea muncii, 

asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv 

legilor referitoare la securitatea muncii.  

 

9. Obligaţiile achizitorului 

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

necesare execuţiei lucrărilor si de a emite ordinul de începere pentru lucrările ce fac obiectul 

prezentului contract. 

9.2  Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării, liber 

de orice sarcină. 
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9.3 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maximum 30 zile de 

la finalizarea procedurii de recepţie, condiţionat de confirmarea/acceptarea situaţiilor de lucrări 

aferente de către diriginte şi achizitor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2013 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

9.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 

5 zile de la notificarea contractantului. 

 

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contract in termenul convenit, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din valoare fără 

TVA a lucrarilor ramase de executat, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru 

fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are 

obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din 

plata neefectuată pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

10.3 (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera rezilierea de plin-drept a contracului, cu plata 

de daune-interese. 

          (2) În cazul depăşirii termenului prevăzut la art. 6 alin. 2 din prezentul contract de către 

executant, achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară 

punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie executantul datorează 

achizitorului daune compensatorii, în cuantum de 10 % din preţul lucrărilor neexecutate. 

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că 

această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi,  în cuantum de 5% din 

valoarea contractului fără TVA, respectiv ..............lei, pentru perioada de 36 luni. Garanția se va 

constitui în conformitate cu art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

parțiale. In acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la 

dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent in administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant nu trebuie 

sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului de achiziție publică fără TVA. 

11.2  Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul 

a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

11.3 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.  
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11.4 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:  

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

11.5 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

12. Începerea şi execuţia lucrărilor 

12.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 7 zile de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor astfel încât să le finalizeze la data stabilită în contract.  

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii data începerii 

efective a lucrărilor. 

12.2 (1)  Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie finalizate la data 

stabilită în contract. În caz contrar, se vor aplica penalităţi conform clauzei 10.1, începând cu 

prima zi după expirarea duratei de execuţie a lucrărilor. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, din motive neimputabile executantului, 

graficul de execuţie nu poate fi respectat, executantul va propune şi prezenta spre aprobare 

achizitorului un grafic actualizat.  

12.3 În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini sau în cazul în care 

executantul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul specificat la clauza 11.1, 

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

normal. În situaţia nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere contractul 

reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În 

această situaţie executantul datorează de asemenea achizitorului daune - interese, în cuantum de 

10% din preţul întregului contract. 

12.4 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului. Părţile contractante au obligaţia 

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

acest scop. 

           (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.  

12.5  (1)  Cu privire la calitatea, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor 

precum şi condiţiilor de trecere a recepţiei lucrărilor executate, se vor respecta prevederile  

Caietului de sarcini.  

  (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. 

12.6 (1) În cazul în care executantul se află în imposibilitatea derulării contractului, pentru partea 

de contract pentru care a primit susţinerea din partea terţului susţinător, conform angajamentului 

ferm încheiat între executant şi terţul susţinător, anexă a prezentului contract, terţul susţinător este 
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obligat să susţină executantul pentru a duce la îndeplinire acea parte a contractului ce face 

obiectul respectivului angajament ferm. 

 (2) Executantul cesionează de plin drept, cu titlu de garanţie, în favoarea achizitorului a 

tuturor pretenţiilor la daune pe care executantul ar putea să le aibă împotriva terţului susţinător 

pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. 

12.7 (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 aceasta 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 documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea 

vor fi suportate de către achizitor iar, în caz contrar, de către executant. 

 

13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

13.1 În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor, sau 

ii) condiţiile climaterice 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 prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 

 

14. Recepţia lucrărilor 

14.1  Recepţiile lucrărilor executate vor fi de trei tipuri: 

1. Recepţii parţiale, pe categorii de lucrări, efectuate de regulă săptămânal sau de 

câte ori este necesar; Recepțiile parțiale vor include și recepția documentației 

tehnice care face obiectul prezentului contract. 

2. Recepţie la terminarea lucrărilor, la finalizarea tuturor categoriilor de lucrări 

aferente obiectului contractului; 

3. Recepţie finală, la expirarea perioadei de garanţie a lucrării. 

14.2 (1) La terminarea tuturor lucrărilor ce fac obiectul contractului, 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 confirmate si însotite de documente justificative privind 

materialele puse in opera conform Proiectului tehnic şi a constatărilor efectuate pe teren, 

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

în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 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. 

14.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu lucrările executate. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are 

dreptul de a admite sau de a respinge recepţia. 
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14.4  Recepţiile parţiale vor avea loc în termen de maxim 14 zile de la solicitarea executantului. 

14.5 Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim 14 zile de la notificarea 

terminării lucrărilor.  

14.6 Recepţia finală a lucrărilor executate va avea loc în termen de maxim 14 zile de la expirarea 

perioadei de garanţie. 

 

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

15.1. Perioada de garanţie este de 36 luni şi curge de la data efectuării recepţiei la terminarea 

lucrărilor până la recepţia finală. 

15.2. (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) Timpul de interventie pentru remedierea defectiunilor, insemnand timpul in care executantul 

se mobilizeaza sa ajunga la fata locului, sa constate defectiunea si sa aiba o minima interventie in 

vederea limitarii prejudiciilor-efectelor devastatoare ce se pot produce, in perioada de garantie 

este de 5  zile.  

(3) 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 către executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

15.3 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. 

 

16. Modalităţi de plată 

16.1 Achizitorul se obligă să achite executantului contravaloarea facturilor emise în temeiul 

contractului în termen de maxim 60 zile de la data finalizării procedurii de recepţie, condiționat 

de confirmarea/acceptarea situațiilor de lucrări aferente de către diriginte şi achizitor, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare. 

16.2  (1) Plăţile parţiale vor fi efectuate la valoarea lucrărilor efectiv executate şi recepţionate.  

          (2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită 

astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 

          (3) Situaţiile de lucrări confirmate de către diriginte, vor fi depuse la achizitor în vederea 

acceptării lor şi convocării comisiei de recepţie parţială/la terminarea lucrărilor, după caz.  

16.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 

expirarea perioadei de garanţie, conform prevederilor art. 15.1.    
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17. Modificările şi completările la contract 

17.1 Părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale prin act adiţional, în baza 

unei fundamentări temeinice a necesităţilor şi a oportunităţii încheierii acestuia. 

17.2 In situatiile in care se impune modificarea contractului, aceasta se va realiza in conformitate 

cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016.  

 

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 Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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. 

19.2  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un 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 sau vreunui terţ. 

 

20. Sanatatea si securitatea muncii 

20.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 

personalului propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare si daca 

legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim 

ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele 

de cazare ale personalului Executantului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare 

pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.  

20.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 

respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi 

calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune 

măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate 

facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.  

20.3 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 de către lucrătorii săi 

şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), 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. 

20.4 În cazul producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii 

referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte 

referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele 

aduse proprietăţii.  

20.5 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006,  ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 
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300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile. 

20.6 Executantul se obligă la întocmirea Planului SSM atât în faza de proiectare, cât și în cea de 

execuție, pe care le va pune la dispoziția beneficiarului. 

 

21. Subcontractanţi 

21.1 În vederea determinării valorii creanței, executantul are obligația de a cuprinde în oferta sa 

denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care 

urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoare la care se ridică partea/părțile respective, precum 

și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.  

21.2 Executantul are obligația de a notifica achizitorul cu privire la orice modificări ale 

informațiilor prevăzute la clauza 20.1. 

21.3 (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către executant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situații: 

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, 

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului în condițiile în care 

lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea 

subcontractării acestora, 

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contract. 

        (2)  În situația prevăzută la lit.c) în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat 

unilateral/reziliat de către una din părți, executantul are obligația de a prelua partea/părțile din 

contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condițiile pevăzute la lit. a). 

        (3) Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere (în 

termen de cel putin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii 

subcontractanți) prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini si a  propunerii 

tehnice depuse de către executant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 

21.4 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe dutata executării contractului, cu 

condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, și 

anume dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor, 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre achizitor si 

executant, 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului, 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului  contractului, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali 

ce caracterizează rezultatul contractului rămân nemodificați. 

21.5 Executantul va transmite achizitorului informațiile prevăzute la clauza 20.1 și va obține 

acordul achizitorului privind noii subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.  

21.6 Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea contractului sau atunci când se introduc 

noi subcontractanți (în termen de cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării 
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lucrărilor de către noii subcontractanți), prezentarea contractelor încheiate între executant și 

subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile 

ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract. 

21.7 Contractele prezentate la clauza 20.6 trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor 

constitui anexe la contract. 

21.8 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea 

contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea 

inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de 

implicare în contract pentru îndeplinirea lui. 

21.9 Subcontractanții îsi vor exprima la momentul încheierii contractului sau la momentul 

introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. 

Achizitorul efetuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația 

acestora este confirmată prin documente agreate de cele 3 părți, respectiv achizitor, executant și 

subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul 

blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant. 

21.10 Executantul rămane deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

 

22. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

22.1  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.  

22.2 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 7.1, 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: 

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

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

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

prevăzute la clauza 21.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

23. Forţa majoră 

23.1  Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 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. 

23.4 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 

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

vederea limitării consecinţelor. 

23.5 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 plin drept a prezentului 

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

24.1 Achizitorul şi executantul vor face 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. 

24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 

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

soluţioneze pe cale contencioasă.  

24.3 Fiind un contract asimilat actelor administrative, competenţa de soluţionare a litigiilor 

născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea acestor 

contracte revine în exclusivitate instanţelor de contencios administrativ de la sediul achizitorului, 

incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicari 

26.1  (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. 

26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi, ................., prezentul contract în două (două) exemplare, din care 

1 ( unul) pentru executant şi  1 (unul)  pentru  achizitor.     

 

                    Achizitor,                                                                             Executant, 

COMUNA TURT 

Primar Irime Ioan 

                  

              

 

                    Vizat CFP, 

     Șef Serviciu financiar contabil, 

 

               

                  Vizat juridic,  



 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 CUPRINS  

 

 

 

 
Formular nr. 1 – Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016) 

Formular nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din 

Legea 98/2016 

Formular nr. 3 – Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 

59-60 (evitarea conflictului de interese) din legea nr. 98/2016 

Formular nr. 4 – Formular de oferta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formular nr. 1 

Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) 
 
 

Subsemnatul, ________________ (numele reprezentantului), administrator al 
________________________________ (denumirea ofertantului si sediul), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:  

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condarnnat;  

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a 

sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din 
Legea 98/2016. 



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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Data: ______________ 
 

 
 Administrator, 
 _________________________ 



Formular nr. 2 
Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE 
 privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 

 
 

Subsemnatul _______________ (numele reprezentantului), administrator al 
________________________ (denumirea ofertantului si sediul), ofertant la procedura iniţiată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect _________________________ 

(denumirea proiectului) organizata de _________________ (denumirea autoritatii contractante), 
declar pe propria raspundere ca:  

1. Nu ne-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 
bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. 
(2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;  
b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in 

incetarea activitatii;  
c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune in discutie integritatea;  
d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in 

cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;  
e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in 

cauza;  
f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul 

unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea 
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii 
criteriilor de calificare si selectie;  

i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, 
sa obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul 
procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta 
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire. 

 
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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 



Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei privind falsul in declaratii. 

 
 Data: ____________ 
 
 Administrator, 
 _____________________ 



Formular nr. 3 
 

Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN 
PREVEDERILE ART. 59-60 (EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE) DIN LEGEA 

NR. 98/2016 
 
 

Către: ___________________________________________________ 
 Procedura de atribuire: _____________________________________ 

 Nr. anunţ: ________________________________________________ 

 
Subsemnatul ___________________________ (numele reprezentantului), administrator al 

____________________________ (denumirea ofertantului si sediul), la procedura iniţiată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect ________________________ 

(denumirea proiectului) organizata de ___________________ (denumirea autoritatii contractante) 
la data de ____________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. Art. 
59-60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
 „Ofertantul/Asociatul/Subcontractantul/Tertul sustinator NU are drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/ organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în 
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la Art. 59-60, cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.” 
  

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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Data: _____________ 
 

 
 Administrator, 
 __________________ 



Formular nr. 4 
Operator economic 

_____________________ 
(denumirea)  

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către, 
____________________________ (autoritatea contractanta) 
 

După examinarea documențiteai de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din 
documentatie, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului 
__________________________ ne angajăm să semnăm contractul 
___________________________ (denumirea proiectului) să demarăm, să executăm și să 
finalizăm lucrările specificate înacesta, în conformitate cu cerințele din documentația de 
atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum 
reies din devizele oferta. 
 

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările solicitiate oferim un preț total de 
_____________________________ lei fara TVA (suma in cifre si litere), la care se adaugă 
TVA în valoare de __________________ lei (suma in cifre si litere) 
 

Durata de executie a obiectivului de investii ofertata este de ___ luni. 
 
Termenul de garantie ofertat este de ______ luni pentru executia lucrarilor. 
 
Subsemnatul/subsemnații declarăm că: 
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la 

solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în 
totalitate, fără nicio rezervă sau restricție; 

b. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile 
acestei proceduri de atribuire și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, 
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația de participare și documentația de 
atribuire.  

c. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins 
si nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența. 
 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată 
ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
Data: ______________ 
 

_______________________ (denumirea reprezentantului), în calitate de ________________ 
(administrator/director/imputernicit/etc), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________ (denumirea ofertantului). 
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