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Anexa nr. 1 Model Contract de furnizare
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare
..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
..............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... 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 furnizor, 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 furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
i. 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;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice 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
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....................................
..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi cantităţile)
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro,
din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, 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. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în prezentul
contract.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare
prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul 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.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1
-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)

9.3 - 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.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, 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 furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în
cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere
a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă furnizorul 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 furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de ......….............
de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
14.. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau

materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi
că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la
destinaţia finală.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge
de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului1
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

18. Subcontractanţi2
18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul 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.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului
contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a
serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
1
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În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării
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20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - 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.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul 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.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,
................................
(semnătură autorizată)
LS

Furnizor,
..............................
(semnătură
autorizată)
LS

Anexa nr.2 Model Contract de servicii

Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de
înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie
…………………………………………………………………………,
reprezentată
prin
……………....................................................................,
(denumirea
conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
.........................................telefon/fax

operatorului

economic

adresă

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont
(trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în
calitate de prestator, 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 prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f)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;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.
................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, 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. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul 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.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - 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.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în
cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere
a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului3
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul 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.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată
achizitorului.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - 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.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă 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 pretindă celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul 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.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul 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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (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.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)
LS

Prestator,
..............................
(semnătură
autorizată)
LS

Anexa nr.3 - Model Contract de lucrări
Contract de lucrări
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresă
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare
..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
...............................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... 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
4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
lucrări............................... (denumirea) .
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil
executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.
................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, 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 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină............................................(denumirea lucrării), în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse,
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil
din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi 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.
9.5 - (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.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare
îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja
şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol
pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile 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.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor
şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data
semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelorinterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita
şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc,
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar
prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care
se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul
şantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite
într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe
toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 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 ......................(denumirea lucrării).
10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, 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 are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a
lucrării.
10.5 - 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.
10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
10.7 - 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 …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

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 din
plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

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.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei
contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - 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.
12.3 - 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.
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs,
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie 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.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei
finale (calitative) 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.
13.5 - (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 într-un termen
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data
începerii lucrărilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere
şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în
cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………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.
(se precizează cuantumul avansului)
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.
(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor
executate.
17.5 - 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 contractului4
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)
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 va fi notificată 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.
4

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
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,
.............................
(semnătură autorizată)
LS

Executant,
(semnătură autorizată)
LS

Anexa nr.4 - Model Acord – cadru de furnizare
Acord – cadru de furnizare
nr.______________data_______________
1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,
între
.................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante)
cu sediul în.............................................................................................................,
(adresa autorităţii contractante)
telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ......................, cod fiscal
.....................................................................................,
cont
trezorerie
..........................................................................................................,
reprezentată
prin.........................................................................................................................,
(nume şi prenume conducător)
funcţia....................................., în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,
şi
...............................................................................................................,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în ............................................................................................................,
(adresa operatorului economic)
telefon/fax ................................................................., număr de înmatriculare ..................................................,
cod fiscal......................................................, cont (trezorerie).........................................................................,
reprezentată prin ................................................................................................................,
(nume şi preunume reprezentant legal)
funcţia............................................................, în calitate de promitent furnizor/promitenţi furnizori , pe de
altă parte.

2. Scopul acordului cadru
2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la prezentul
acord-cadru şi după caz, prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condiţiile convenite în
prezentul acord.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ani, adică de la__________________până
la.................
4. Preţul unitar al produselor
4 .1 – Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenţii furnizori în propunerea
financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dacă acordul cadru este încheiat cu mai mulţi
operatori, în anexă se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora)

5. Ajustarea preţului5
5.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul subsecvent.
(condiţiile şi formula de ajustare a preţului vor fi conforme cu prevederile legale în materia achiziţiilor publice, în vigoare la data
încheierii acordului cadru.
În cazul în care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preţului iar acesta este încheiat cu mai mulţi operatori, cu
reluarea competiţei, la reofertare îmbunătăţirea preţului se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării
coeficienţilor de ajustare).

5.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi.
6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente este
prevăzută în anexa... la prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului- furnizor
7.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru,
ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
a)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acordcadru.
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor5 în legătură
cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se obligă să notifice achizitorul, părţile
urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.
8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit,
respectiv ......................................................
(se precizează termenul de plată)

Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu
excepţia cazului în care promitentul furnizor declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată
a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente
atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite
praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
5
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b)propunerea financiară
c)caiet de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea de către
un terţ, prezentat de ofertantul/ofertanţii declarat /declaraţi câştigător/câştigători).

11. Încetarea acordului cadru
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport
cu anumite praguri valorice
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a
părţii în culpă.
12. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se
vor soluţiona pe cale amiabilă.

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare)

Promitent-achizitor,

Promitent- furnizor,

semnături autorizate)

(semnături autorizate)

............................
LS

..............................
LS

Anexa nr.5 Model Acord – cadru de servicii
Acord – cadru de servicii
nr.______________data_______________
1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru
între
.....................................................................
denumirea
autorităţii
contractante,
adresă
................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare
................................................,
cod
fiscal
..................................,
cont
trezorerie
...............................................................................,
reprezentată
prin
...........................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia.............................................., în calitate de promitent-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 promitent prestator/ promitenţi prestatori, pe de altă parte.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din anexa nr......la
prezentul acord-cadru.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ani, adică de la__________________până
la.................
4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenţii prestator/prestatori în propunerea
financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru.6
5. Ajustarea preţului
5.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul subsecvent.
(condiţiile şi formula de ajustare a preţului vor fi conforme cu prevederile legale în materia achiziţiilor publice, în vigoare la data
încheierii acordului cadru.
În cazul în care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preţului iar acesta este încheiat cu mai mulţi operatori, cu
reluarea competiţei, la reofertare îmbunătăţirea preţului se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării
coeficienţilor de ajustare).

5.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi.
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6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este
prevăzută în anexa............ la prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, ori
de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legatură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acordcadru.
7.5 – Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor5 în legătură
cu serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul prestator se obligă să notifice achizitorul, părţile
urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.
8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul convenit,
respectiv ......................................................
(se precizează termenul de plată)

Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu
excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată
a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente
atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite
praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale, angajamentul ferm privind susţinerea de către
un terţ, prezentat de ofertantul declarat câştigător).

11. Încetarea acordului cadru
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
5
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-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport
cu anumite praguri valorice
(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a
părţii în culpă.
12. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se
vor soluţiona pe cale amiabilă.
Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare)

Promitent-achizitor,

Promitent-prestator,

semnături autorizate)

(semnături autorizate)

............................
LS

..............................
LS

Anexa nr.6- Model Acord – cadru de lucrări

Acord – cadru de lucrări
nr.______________data_______________
Părţile acordului-cadru
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.337/2006, a intervenit prezentul acord-cadru,
între
...................................................................
denumirea
autorităţii
contractante,
adresă
.................................................., telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare
................................................,
cod
fiscal
..................................,
cont
trezorerie
...............................................................................,
reprezentată
prin
............................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia.............................................., în calitate de promitent 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 promitent executant/promitenţi executanţi, pe de altă
parte.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de executare de lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect executarea lucrărilor prevăzute în anexa nr......la
prezentul acord-cadru.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni/ani, adică de la__________________până
la.................
4. Preţul unitar al lucrărilor
4 .1 – Preţul unitar al lucrărilor este cel inclus de promitentul executant/promitenţii executanţi în
propunerea financiară şi este prevăzut în anexa nr....., la prezentul acord-cadru6.
5. Ajustarea preţului5
5.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul subsecvent.
(condiţiile şi formula de ajustare a preţului vor fi conforme cu prevederile legale în materia achiziţiilor publice, în vigoare la data
încheierii acordului cadru.
În cazul în care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preţului iar acesta este încheiat cu mai mulţi operatori, cu
reluarea competiţei, la reofertare îmbunătăţirea preţului se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării
coeficienţilor de ajustare).

5
6
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5.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi.
6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este
prevăzută în anexa............ la prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului-executant
7.1 –Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor,
să execute lucrările ………. în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
(se specifică denumirea şi cantităţile previzionate ale lucrărilor, precum şi codul CPV)
7.2 - Promitentul-executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul
acord-cadru.
7.3 - Promitentul-executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.4 - Promitentul-executant se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru ca personalul său să nu
îndepărteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat după descoperirea şi înainte de
îndepărtarea lor, va înştiinţa promitentul-achizitor despre această descoperire.
7.5- Promitentul-executant 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.
7.6- Promitentul-executant are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în
contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele,
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care promitentul-executant trebuie să le
întocmească.
7.7- Promitentul-executant are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul fiecărui
contract subsecvent încheiat, 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.
7.8 - (1) Promitentul-executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
promitentul-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, promitentul-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, promitentul-executant
are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrărilor.
7.9 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, promitentul-executant 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.
7.10 - Promitentul-executant 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.

7.11 - Promitentul-executant 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.
7.12 - Promitentul-executant răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de 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.
7.13- 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) vor fi descrise în anexele la contractele subsecvente.
7.14- Promitentul-executant 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 promitentului-executant.
7.15 - Promitentul-executant are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului, promitentul-executant având obligaţia de a notifica promitentului-achizitor, ori de câte ori
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
7.16 - Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor5 în legătură
cu lucrările ce fac obiectul acordului cadru, promitentul executant/promitenţii executanţi se obligă să notifice
achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.
8. Obligaţiile promitentului-achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant,
să achiziţioneze lucrările ……… în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
(se specifică denumirea şi cantităţile previzionate ale lucrărilor, precum şi codul CPV)
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu
excepţia cazului în care promitentul-executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa.
8.3- Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a
contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente
atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite
praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse
contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale angajamentul ferm privind susţinerea de către
un terţ, prezentat de ofertantul declarat câştigător).

11. Încetarea acordului cadru
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport
cu anumite praguri valorice
5
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(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a
părţii în culpă.
12. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se
vor soluţiona pe cale amiabilă.
Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare)

Promitent-achizitor,

Promitent-executant,

semnături autorizate)

(semnături autorizate)

............................
LS

..............................
LS

Anexa nr.7 Model contract subsecvent de furnizare
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
nr.______________data_______________
1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr.................din data de ................, a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat
între
.........................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresă...............................................telefon/fax........................................
număr
de
înmatriculare
..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin...........................................................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... 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 furnizor,
pe de altă parte..

Clauze obligatorii
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
i. 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;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice 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.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....................................
..................în perioada/perioadele
(denumirea produselor şi cantităţile)
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
furnizare ................................ .
(denumirea produselor)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro,
din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, adică, de la............................................până la
………...............

6. Executarea contractului
6.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de
...............................
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăţită la reluarea competiţiei)
2. propunerea financiară
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
4. certificatele de garanţie, după caz
5. certificatele de calitate, după caz
6. graficul de îndeplinire a contractului;
7. graficul de plăţi;
8. garanţia de bună execuţie, dacă este cazul
9. caietul de sarcini
(se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului)
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să
instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în prezentul
contract.
8.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică.

8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă
la contract.
8.4 - Furnizorul 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.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul
contract.
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

10.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală ..........din plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 10.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)

10.3 - 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.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, 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 furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……., pentru
perioada …… şi oricum, înainte de începerea executării contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă furnizorul 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 furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

11.4 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
12.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
12.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)

12.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
12.6 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
13. Ambalare şi marcare
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.
13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)

13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare; şi
b) termenul comercial stabilit;
după primirea ordinului de începere.
14.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie produselor.
15. Asigurări
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit.

(se precizează termenul comercial de livrare)

16. Servicii
16.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
16.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste
servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

17. Perioada de garanţie acordată produselor
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau
materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că
acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
17.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la
destinaţia finală.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
17.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de
la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

17.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
18. Ajustarea preţului contractului5
18.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

19. Subcontractanţi
19.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Furnizorul 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.
19.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
19.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Întârzieri în îndeplinirea contractului
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20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
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 fără 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 perioadă 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 furnizorul 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 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

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,
....................................
(semnătură autorizată)
LS

Furnizor,
...................................
(semnătură
autorizată)
LS

Anexa nr. 8 Model-CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
nr.______________data_______________
1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat
între
.........................................................................
(denumirea
autorităţii
contractante)
adresă.............................................................telefon/fax
.............................................
număr
de
înmatriculare................................................cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
....................................................reprezentată prin............................. (denumirea conducătorului), funcţia
................................. 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
prestator,
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 prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f)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;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.
................ lei.
5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, adică de la data de ……..................până la data
de......................
6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de
(se precizează data la care începe contractul)
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăţită la reluarea competiţiei)
2. propunerea financiară
3. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
4. certificatele de garanţie, după caz
5. certificatele de calitate, după caz
6. graficul de îndeplinire a contractului;
7. graficul de plăţi;
8. garanţia de bună execuţie, dacă este cazul
9. caietul de sarcini
(se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului)
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
8.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
8.4 - Prestatorul 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.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
9.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 10.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

10.3 - 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.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. ,
pentru perioada de …… şi, oricum, înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 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.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. Ajustarea preţului contractului5
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
16.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)
17. Subcontractanţi
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2 - (1) Prestatorul 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.
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
5

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul acordului-cadru şi implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

18.4 - 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.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă 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 pretindă celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi prestatorul 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.
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul 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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - 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,
............................
(semnătură autorizată)
LS

Prestator,
..............................
(semnătură autorizată)
LS

Anexa nr. 9

Model -CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI
nr.______________data_______________

1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul contract
subsecvent, încheiat
între
.........................................................................
(denumirea
autorităţii
contractante)
adresă.............................................................telefon/fax
.............................................
număr
de
înmatriculare................................................cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
....................................................reprezentată prin............................. (denumirea conducătorului), funcţia
................................. 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
4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor),
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

în

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
lucrări............................... (denumirea) .
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil
executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.
................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, adică de la data de …….......până
la.......................................
(se înscrie perioada şi data)
6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, la data de ......
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăţită la reluarea competiţiei)
2. propunerea financiară
3. grafice de execuţie
4. grafice de plăţi
5. contractele încheiate cu subcontractanţii
6. certificatele de garanţie, după caz
7. certificatele de calitate, după caz
8. angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, după caz
9. caietul de sarcini;
10.graficul de îndeplinire a contractului;
11.garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
(se enumeră şi alte documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale 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 9.1, 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:
c) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
d) 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 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină............................................(denumirea
lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse,
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi 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.
9.5 - (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.
9.6 - (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 ca proiectantul să poată verifica trasările, executantul are obligaţia de a
proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol
pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile 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.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor
şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data
semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelorinterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita
şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc,
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar
prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care
se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul
şantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite
într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 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 ................................................ (denumirea lucrării).
10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
10.3 -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, 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 are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a
lucrării.
10.5 - 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.
10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
10.7 - 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 …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

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 din
plata neefectuată.
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

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.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de …….
pentru perioada de …… şi, oricum, înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
12.2 - 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.
12.3 - 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.
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea
obligaţiilor asumate.
(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs,
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie 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.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei
finale (calitative) 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.
13.5 - (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 calitatea 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:
a. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c. 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:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- 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 într-un termen
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data
începerii lucrărilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere
şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în
cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 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.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 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.
(se precizează cuantumul avansului)

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.
(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor
executate.
17.5 - 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 contractului5
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare)

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 agenţie 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 va fi notificată achizitorului.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
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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 - 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.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
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,
.............................
(semnătură autorizată)
LS

Executant,
......................................
(semnătură autorizată)
LS

Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data
de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator
conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie
obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 12 - Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI
DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
semnătură autorizată)

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
furnizor
ului*)

Preţul total
al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

1

2

3

4

5

6

8

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semnatură autorizată)
*) 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 contractului.

Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie7

Operator economic,
…….........……………….
(semnătură autorizată )

7

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit
de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie
utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al
cadrelor de conducere
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
(În cazul solicitării)
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Data completării
Operator economic,
......................
.................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr. Obiect Codul Denumirea/nume
Calitatea
crt. contract CPV
beneficiar
prestatorului*)
/client
Adresa

Preţ
total
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract
prestator **)
(%)

1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)
*)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 prestării.

Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent Perioadă
îndeplinit derulare
de
contract**)
prestator
(%)

1
2
...
Operator economic
(semnătură autorizată)
________
*) 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.

Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere

INFORMAŢII REFERITOARE
LA PERSONALUL DE CONDUCERE
Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria
răspundere că pentru lucrarea “_______________”
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru
îndeplinirea contractului:
Nr
crt
0
A.
1

2

NUMELE ŞI
PRENUMELE
FUNCŢIA
Studiile se
specialitate
1
2
PERSONAL DE CONDUCERE
DIRECTOR GENERAL

____________
_________
____________
_________

DIRECTOR ECONOMIC

____________
_________
____________
_________

DIRECTOR TEHNIC

____________
__________
____________
__________

3

3

Numărul de lucrări
similare, executate
în calitate de
conducător
4

___

____

___

____

Vechime în
specialitate
(ani)

___

___

B.

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

1

…………………………

2

…………………………

.
.
.

Operator economic,
(semnătura autorizată )
.....................................

……………….
……………….

……………
……………

…………….

Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
împuternicit
al
........................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor

Specializare

Operator economic
(semnătură autorizată)

Partea/părţile din
contract ce urmează a
fi subcontractate

Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi
autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma
de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm
că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), 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.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 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 financiară acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a
ofertantului/grupului de operatori economici
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor,
cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
resursele
tehnice
şi/sau
profesionale
de
................................................
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi
la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru
neexecutarea
oricărei
obligaţii
asumate
de
.......................
(denumire
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică,
şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire
ofertant/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.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 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/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele,
instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a
fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică
şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic
si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului
angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera
contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Personal efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului
Din care personal de
conducere efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului
care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară,
capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 23 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. Autoritatea contractantă
Denumire:
Adresă:
Localitate:
Persoana de contact:
În atenţia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Cod poştal:
Telefon:

Ţara:

Fax:

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ afaceri economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie
□ construcţii şi amenajări teritoriale
internaţională
□ protecţie socială
□ altele (specificaţi)
□ recreere, cultură şi religie
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □
nu □
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
□ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (adresă/fax/interval orar)
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data ……………………/ora limită …………………/adresa:
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:
I c) CĂI DE ATAC
Eventulalele contestaţii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor
incluse în anexa 2 B se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap.IX din ordonanţă..
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă:
Localitate:
Cod poştal: Ţara:
E-mail:
Telefon:
Adresă internet:
Fax:
Denumirea instanţei competente
Adresă:
Localitate:
E-mail:
Adresă internet:

Cod poştal:
Telefon:
Fax:

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit
(buget local, buget de stat sau alte surse)

Ţara:

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare da □ nu □
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare
parte obiectului contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări

□

(b) Produse □

(c) Servicii

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă □

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 2A □
2B □

Principala locaţie a lucrării
__________________

Principalul loc de livrare
________________

Cod CPV

Cod CPV □□□□□□□□

(se specifică din care categorie
de servicii aparţine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A
, fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare
____________________

□□□□□□□□

Cod CPV
II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: □
Încheierea unui accord-cadru: □
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică

□□□□□□□□

ani □□ luni □□ zile □□ de la atribuirea contractului
sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat

Acordul-cadru cu
un singur operator

□

Durata acordului-cadru:
Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □
Dacă DA,
____________________________________
(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei
între semnatarii unui acord-cadru)
II.1.6) Divizare pe loturi

da □ nu □

Ofertele se depun pe:
un singur lot □
unul sau mai multe □

toate loturile □

Alte informaţii referitoare la loturi:
.................................................................................................................................
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

da □ nu □

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include după caz, suplimentări de
cantităţi şi opţiuni, dacă există)
se fac precizări referitoare la:
- aplicarea prevederilor art.6 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările
ulterioare (exemplu: cantitate minimă...... până la 31.12.20__ cantitate maximă......până la
30.04___
- aplicarea prevederilor art.66 lit.e şi lit.f din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările
ulterioare (cantitatea minimă şi maximă pe durata întregului acord /sau şi cantitatea minimă şi
maximă care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent).
- autoritatea contractantă optează pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.j sau art.252 lit.k)
din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
□
Licitaţie restrânsă
□

da□
da□

nu □
nu □

Negociere cu anunţ de participare □
Negociere fără anunţ de participare □

Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv
□

Cerere de oferte
Concurs de soluţii

□
□

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică
da □ nu □
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice –
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 925 /2006 cu modificările şi completările
ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în
prevederile art.180 din ordonanţă

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării
ofertantului/candidatului/concurentului
Se solicită prezentarea unei declaraţii/certificat
(după caz, completarea şi semnarea de către
reprezentantul legal al ofertantului a unui formular
tip )
Declaraţie privind neîncadrarea în
Dacă autoritatea contractantă solicită îndeplinirea
prevederile art. 181 din ordonanţă
acestei cerinţe, se va explicita şi condiţiile în care
aceasta va uza de dreptul de a exclude din procedură
Solicitat □ Nesolicitat □
un ofertant.
(se va preciza dacă se va solicita confirmarea
privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general
consolidat)
Pentru operatorii economici străni se va avea în
vedere legislaţia lor
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării
Persoane juridice/fizice române
ofertantului/candidatului
Se solicită prezentarea de certificate emise de
organisme abilitate care confirmă înregistrarea
precum şi autorizarea ofertantului pentru
desfăşurarea activităţilor în domeniul obiectului
contractului.
Persoane juridice /fizice străine

Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional.

V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
Solicitat □

Nesolicitat □

Dacă se solicită, se vor preciza documentele din care
să rezulte că are capacitatea economică şi financiară
de a îndeplini contractul şi după caz, dovezile de
confirmare privind îndeplinirea cerinţelor.

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Dacă se solicită, se vor preciza documentele ce
Solicitat □
Nesolicitat □
urmează a fi prezentate de către ofertant
(completarea unor formulare) şi după caz, dovezile
de confirmare privind îndeplinirea cerinţelor.
Se solicită după caz, de regulă la contractele de
achiziţie publică având ca obiect prestarea de
servicii sau execuţia de lucrări
V.5) Standarde de asigurare a calităţii
Cerinţele referitoare la implementarea standardelor
Solicitat □
organizaţionale de management al calităţii, se
solicită de regulă, în cazul în care obiectul
contractului include o componentă de servicii.
Informaţii privind subcontractanţii

Nesolicitat □

Certificarea calităţii produselor sau după caz a
serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziţie
publică, în raport cu un standard sau un normativ, se
va menţiona exclusiv în specificaţiile tehnice (caietul
de sarcini).

V.6) Standarde de protecţia mediului
Solicitat □
Nesolicitat □

Se solicită în procedurile de atribuire a contractelor
de achiziţie publică având ca obiect prestarea de
servicii sau execuţia de lucrări.

V.7)
Dacă este aplicabil, modul de
selectare/preselectare
- pentru licitaţia restrânsă, dialog
competitiv, negociere cu publicarea
prealabilă a unui anunţ, concurs de
soluţii

Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare
Se va preciza clar modul de selectare/preselectare
(algoritmul de calcul, după caz)

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, setul de cerinţe minime de calificare /
selecţie pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească va fi stabilit prin raportare la
fiecare lot în parte.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
Se precizează limba română şi/sau o altă limbă
de circulaţie internaţională. Documentaţia

VI.1) Limba de redactare a ofertei

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

VI.3) Garanţia de participare
Solicitată □

Nesolicitată □

VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

tehnică
şi
documentele
emise
de
instituţii/organisme oficiale din ţara în care
ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate
în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie
însoţite de o traducere autorizată în limba
specificată în Fişa de date a achiziţiei.
Se precizează o perioadă de valabilitate
estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea
într-o perioadă rezonabilă necesară evaluării şi
încheierii contractului.
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta
valabilă pe toată perioada de valabilitate
prevăzută în Fişa de date a achiziţiei;
Dacă DA, se va preciza:
- forma de constituire a garanţiei de participare
care va fi acceptată.
- cuantumul acesteia, care va fi stabilit în sumă
fixă, egală cu max. 2 % din valoarea estimată a
contractului ce urmează a fi atribuit.
- perioada de valabilitate a garanţiei pentru
participare care trebuie să fie cel puţin egală
cu perioada de valabilitate a ofertei.
- în cazul unei proceduri de atribuire pe loturi,
garanţia se stabileşte prin raportare la fiecare
lot.
Se prezintă informaţiile necesare pentru
elaborarea propunerii tehnice astfel încât
aceasta să permită identificarea cu uşurinţă a
corespondenţei cu specificaţiile tehnice din
caietul de sarcini.
După caz, se vor indica formularele ce trebuie
completate.
În situaţia în care criteriul de atribuire este
„oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic”
elementele propunerii tehnice se vor prezenta
detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de
evaluare descrişi prin algortimul de calcul.
Se poate solicita completarea unui tabel
cuprinzând caracteristici/specificaţii tehnice/
alte cerinţe de îndeplinit, precizându-se după
caz, formularul aferent;

VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Se vor indica formularele ce trebuie completate
şi/sau alte formulare ce conţin detalierea
elementelor de cost ce formează propunerea
financiară.
În funcţie de elementele propunerii financiare
care intervin în algoritmul de calcul prevăzut
pentru evaluarea ofertelor, informaţiile
prezentate de fiecare ofertant vor asigura

calcularea corespunzătoare a punctajului.
(după caz, menţiuni cu privire la cursul de
referinţă leu/euro)
Actul prin care operatorul economic îşi
manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic în relaţia contractuală cu
autoritatea
contractantă,
îl
reprezintă
formularul de ofertă.
(se va indica formularul ce urmează a fi
completat)
Se detaliază modul de prezentare a ofertei,
respectiv: ambalare, sigilare şi marcare a
plicurilor conţinând documentele ofertei
precum şi a mostrelor/ schiţelor, după caz.
VI.6) Modul de prezentare a ofertei

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

1.Scrisoare de înaintare (se va indica
formularul)
2.Garantia de participare (cerinţele formale de
depunere)
3. După caz, informaţii privind documentele ce
urmează a fi prezentate pentru a confirma că
ofertantul este încadrat conform legii în
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.
Zz /ll /an /ora inclusiv locul de depunere
(registratura, compartiment)
Se precizează adresa autorităţii contractante,
denumirea compartimentului / serviciului care
înregistrează (camera, persoana responsabilă)

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau
retrage candidatura/oferta numai înainte de
data limită stabilită pentru depunere.
Modificarea
sau
retragerea
de
candidaturii/ofertei se realizează prin solicitare
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării scrisă în acest sens, depusă până la data limită
ofertei
stabilită pentru depunere.
Pentru
a
fi
considerate
parte
a
candidaturii/ofertei,
modificările
trebuie
prezentate cu amendamentul că pe plicul
exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi
inscripţia "MODIFICĂRI”.
Se precizează împrejurările în care ofertele
sunt declarate întârziate (depunere la altă
adresă/depunere după data/ora limita înscrisă
la pct.VI.7)
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
VI.9) Deschiderea ofertelor
Condiţii pentru participanţii la sedinţa de
deschidere.
(Împuternicire semnată de reprezentantul legal

al operatorului economic, pentru persoana
fizică autorizată să participe la şedinţa de
deschidere)
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
□
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □
Factor de evaluare
Pondere
1...........................
............................
2...........................
............................
3...........................
............................
4..........................
............................
5...........................
............................

Factor de evaluare
6............................
7............................
8............................
9...........................
10..........................

Pondere
................................
...............................
...............................
..............................
..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul (dacă pentru o parte din factorii de evaluare nu
poate fi aplicat un algoritm de calcul, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza
metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi
financiare)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, criteriul utilizat trebuie să fie acelaşi
pentru toate loturile respective.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1) Ajustarea preţului contractului
da □ nu□

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a
preţului contractului
(în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă)

VII.2). Garanţia de bună execuţie a
contractului
da □ nu□

Dacă DA, se vor preciza:
- cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată
procentual şi nu mai mult de 10% din valoarea
fără TVA a contractului;
- modul de constituire a garanţie de bună
execuţie

Fişa de date poate conţine orice alte informaţii, cu condiţia ca acestea să nu
aducă atingere informaţiilor din anunţul/invitaţia de participare publicat în SEAP

Anexa nr. 24– Formular de ofertă - servicii
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului)
pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la
formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 25- Centralizator de preţuri servicii
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă

Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Cantitatea

Preţul
unitar

Lei

Preţul
total

Euro

Lei
(col 2x col 3)

0

1

2

3

4

5

Taxa pe
valoarea
adăugată
Euro

Lei

(col 2 x col 4)

6

7

1
2
....
TOTAL

TOTAL Lei:
Euro:

........ % asociaţi
lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

Anexa nr. 26– Formular de oferta produse
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să
furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune
de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) .............................................................
(denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia
produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se
elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile,
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 27 - CENTRALIZATOR DE PREŢURI PRODUSE
..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru produse8
Anexă la ofertă
Nr.
crt

0

Denumirea
produsului

1

Cantitatea
(U.M.)

2

Preţul
Unitar

Preţul
total

Lei

Euro

3

4

Lei
(col 2xcol 3)
5

TVA

Euro
(col 2xcol 3)
6

Lei
7

1
2
....
TOTAL

................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

8

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt
relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are
dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările
ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri
bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor
respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.
În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile
prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

Anexa nr. 28- GRAFIC DE LIVRARE produse

.........................................................
(denumirea/numele ofertant)

GRAFIC DE LIVRARE
Nr.
crt.

Denumirea produsului

Cantitatea

Data de

(U.M.)

livrare/Perioada de
timp exprimată în zile
calendaristice necesară
fiecărei livrări

1
2
.
.
..............................................................

(semnatură autorizată)

Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI
.........................................
(denumire/oferte ofertant)
OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi
în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în
valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în
litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în
litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. 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.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI
.....................................................
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subcontractant (% din preţul total ofertat)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma........................
în cuantum de:
Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)
Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie realizată)
Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)
Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )
.....................................................
(semnătura autorizată)
L.S.

Anexa nr. 30 - INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS
(denumire ofertant)

INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ÎN CURS

Denumirea
obiectivului de
investiţii
Contract
încheiat(nr./luna/an)
1

Valoarea
lucrării
contractate
sau în curs de
contractare

Coeficientul
de
actualizare

Valoarea
actualizată a
lucrării

Valoarea
executată,
reactualizată
(până la data)

Valoarea
ramasă de
executat

Valoarea
preconizată a
se executa în
urmatoarele
12 luni

Lei
2

Lei
3

Lei
4

Lei
5

Lei
6

Lei
7

Durata
de
execuţie
contractată
Luni
8

Termen
punere în
funcţiune,
conform
contractului
Luna/an
9

TOTAL
Data completării: ......................................
........................................................
(denumire ofertant)

Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )
LISTA
privind consumurile cu transporturile

Nr
crt
0
1.

2.

Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie
executate
Tipul de
___________________________________________________
transport
Tone
km
ore de
transportate
parcurşi
funcţionare
1
2
3
4
Transport auto(total),
din care, pe categorii:
1.1. …………….
1.2. ……………...
Transport pe cale

Tariful
unitar
lei/t x km
5

ferată(total), din care,
pe categorii:

3.

2.1. …………….
2.2. ……………...
.
Alte transporturi
(total)
TOTAL  t

lei …………….
_____________
euro …………
Operator economic,
(semnătura autorizată )

Valoarea (exclusiv T.V.A.)
lei

6

Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

LISTĂ
privind consumurile cu mâna de lucru

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
…

Consumurile
Denumirea
(om/ore) cu
meseriei
manopera
directă
1
2
………………... ………….
………………... ………….
………………... ………….
………………… ………….

Tariful mediu
- lei/oră3
………………..
………………..
………………..
………………..

Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
lei
(col.2 x col.3)
4
…………….
…………….
…………….
…………….

Operator economic,
………… ……………………….
(semnătura autorizată )

Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII

ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII
OPERATOR ECONOMIC: ___________________
Subsemnatul _______________________, DIRECTOR GENERAL al .............................(denumire operator economic), declar pe propria
răspundere că societatea comercială dispune de urmatoarea asigurare tehnică.
Nr.
crt.

Denumirea principalelor utilaje echipamente,
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere
depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de
operatorul economic, ca fiind necesare, pentru
execuţia lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe
care el urmează să le adopte

1
BAZA DE PRODUCTIE (confecţii metalice, lemn,
prefabricate beton, alte prefabricate)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

DIRECTOR GENERAL,
-

U.M.
buc.
set

Asigurate din
dotare proprie

Asigurate de la
terţi sau alte surse
contracte,
convenţii de
închiriere

Atestate tehnice cf.
reglementări privind
atestarea tehnică a maşinilor
şi echip. tehnologice util. in
activ. de c-ţii

Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
Devizul-ofertă al obiectului ______________
din care (după caz)
Nr.
crt.

0
I.

1.
2.
…

II.

Categorie de lucrări

1
Clădiri şi construcţii speciale,
instalaţii aferente
construcţiilor şi reţelelor de
utilităţi în incintă
Ts Terasamente
C Construcţii
… …………….
Montaj utilaje tehnologice,
inclusiv reţelele aferente
TOTAL I
Procurare
- Utilaje şi echipamente
tehnologice, cu montaj
- Utilaje şi echipamente de
transport
- Dotări, inclusiv utilaje şi
echipamente independente cu
durata mare de serviciu
TOTAL II

Valoarea
(exclusiv
T.V.A)
lei
2

Operatorul
economic/
conducătorul(lide
rul asociaţiei)
3

asociatul
1

asociatul
…

subcontractantul
1

subcontractantul
…

4

5

6

7

Total valoare
(exclusiv TVA) lei
euro
Taxa pe valoare
adaugată lei
Total(inclusiv TVA) lei
Operator economic,
………… …………….
(semnătura autorizată )

Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR
.....................................
OPERATOR ECONOMIC
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria
răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

Nr. crt.

FUNCŢIA

0

1

NUMELE ŞI PRENUMELE
Studiile se specialitate
2

Vechimea
în specialitate
(ani)
3

4

1

ŞEF ŞANTIER

_________________________

2

ŞEF PUNCT DE LUCRU

_________________________

____

___

3

RESPONSABIL TEHNIC
CU EXECUŢIA
_________________________

____

___

Operator economic,
…………………
(semnătura autorizată )

____

Numărul de lucrări similare,
executate în calitate de
conducător
___

Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII
OPERATOR ECONOMIC,
____________________
(denumirea/numele)
GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Nr.crt.

Grupa de obiecte/denumirea

Anul 1

obiectului

Anul 3

...

n

Luna
1
fizic
%

1.

...

2
val

fizic
%

...
val

fizic
%

Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
Obiect 02

2.

Categoria de lucrări:
__________________
Obiect ....
Categoria de lucrări:

....

__________________

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat
Operator economic, ........................................

val

Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI (articole comasate)
LISTA
privind cantităţile de lucrări
Obiectul ___________________
Categoria de lucrări __________
Nr.crt.

Capitolul de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICĂ
1
2
Capitol de lucrare

0
1.

U.M.

Cantitatea

SECŢIUNEA FINANCIARĂ
3
4
5

1.1 Subcapitol
1.2 Subcapitol
…………………..
Capitol de lucrare

2.

2.1. Subcapitol
…

Preţul unitar

2.2 Subcapitol
…………………..

TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI:
Operator economic,
………… ……………….
(semnătura autorizată )

Total (3X4)

Notă: Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere respectarea simultană, pe cât posibil a următoarelor
condiţii:
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natură;
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei
activităţi distincte).
Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, acceaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului
conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).
Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice,
tehnologice, de măsurare şi de calitate

Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI
LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări
Obiectul ___________________
Categoria de lucrări __________

Nr.
crt.

Capitolul
de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICĂ
0
1
1.
Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
Capitol de lucrare
2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol
2.
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
- CAS:

2

Preţul unitar
a) materiale
b) manoperă
Cantitatea c) utilaj
Material Manoperă
Utilaj
d)transport
[3X4a] [3x4b]
[3x4c]
____________
Total
a)+b)+c)+d)
SECŢIUNEA FINANCIARĂ
3
4
5
6
7

M

m

U = Vut termice +
Vut electrice
din care:
-Vut termice
(valoarea pentru
utilaje termice)
- Vut electrice
(valoarea pentru
utilaje electrice)

Transport
[3x4d]

Total(3X4)
sau
(5+6+7+8)

8

9

t

T

- somaj;
- sănătate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte = To x %
Profit = (To + Io) x %
TOTAL GENERAL:

Operator economic,
______________
(semnătura autorizată )

Mo

mo

Uo

to

To
Io
Po
V0=T0+I0+P0

Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE
LISTA
privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările
Nr.
crt
0
1

2
3

Denumire
(utilaj/echipament tehnologic/dotări)
1
Obiect 01
a)...................
b)...................
....
....................
........................

U.M.
2

Cantitate
3

Preţ unitar
4

Notă: Se vor ataşa şi fişele tehnice
Operator economic,
………… ………………
(semnătura autorizată )

Preţ total,
fără TVA
(col 3x col 4)
5

Denumire furnizor
(denumire, adresă,
telefon, fax)

Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A
UTILAJELOR

LISTA
privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

Tariful orar
- lei/oră de
funcţionare-

Nr.
crt.

Denumirea
utilajului de
construcţii

Consumurile
- ore de
funcţionare -

0
1.
2.
3.
…

1
………………...
………………...
………………...
…………………

2
………………….
………………….
………………….
………………….

TOTAL

U

……………

3
……………………
……………………
……………………
……………………

Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
lei
(col.2 x col.3)
4
…………….
…………….
…………….
…………….

lei …………….
______________
euro …………

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru
îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE
LISTA
privind consumurile de resurse materiale
Obiectul __________________
Categoria de lucrări _________

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
…

Denumirea
resursei
materiale
1
………………..
………………..
………………..

U.M
.
2
….
….
….

Consumurile
cuprinse în
oferta
3
………….
………….
………….

Preţul unitar
Valoarea
(exclusiv
(exclusive
T.V.A.)
T.V.A.)
4
5
…………… ……………..
…………… …………….
…………… …………….

Greutatea
(tone)
6
………..
………..
………..

Resurse
nenominalizate
(cel mult 20%
din valoarea
totala a
resurselor
materiale)
TOTAL

M

_

_

_

lei
euro

Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată )
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea
întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE
OPERATOR ECONOMIC
Denumire
LISTA
CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE
Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ....................................
(denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea”
_______________________________________________________” voi folosi următorul
personal:
Nr.
crt.
0

Specialitate

Numele şi prenumele

1

2

1.

________________

2.

________________

Angajat
Permanent temporar
3
4

….

Data completării:

Operator economic,
………… ……………………….
(semnătura autorizată )

Anexa nr. 43– Model solicitare de clarificări

Denumire autoritate contractantă
Nr. ________ / _____
SOLICITARE DE CLARIFICĂRI
Către,
S.C. ___________________________________
(denumire ofertant)
Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip
procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru
………. (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm
următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la
data de ...............

Cu consideraţie,
Preşedintele comisiei de evaluare,
……………………………….
(nume şi semnătura)

Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (
în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie
de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achiziţie publică),
noi

________________________________________

(denumirea/numele

operatorului

economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr
de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Anexa nr. 46 – Model raport intermediar al procedurii .................................................................
(Denumirea şi sediul autorităţii contractante)
Aprobat,
Conducătorul unităţii/persoana desemnată în acest scop

Raportul intermediar al procedurii de
licitaţie restrânsă
□
dialog competitiv
□
negociere cu publicarea unui anunţ
(se bifează opţiunea aplicabilă)

□

Pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
încheierea acordului-cadru

□
□

având ca obiect ................................................(se precizează denumirea obiectului
contractului/acordului cadru/)
cod CPV ..........................
Comisia de evaluare numită prin ................ (actul administrativ de numire) nr.
........din..................... a ...............(numele, prenumele persoanei care a emis actul administrativ
de numire), compusă din:
1. .......................
2. .......................
3. .......................
4. ......................
5. .......................

- preşedinte
- membru
- membru
- membru
- membru

.
s-a întrunit azi …………………….. pentru stabilirea candidaţilor selectaţi/preselectaţi în cadrul
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierii acordului-cadru..
Se precizează dacă preşedintele este membru în comisia de evaluare sau rolul său a fost limitat
doar la aspecte de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. Se
precizează dacă un membru de rezervă a înlocuit un membru al comisiei de evaluare.
CAPITOLUL I
Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierii
acordului-cadru
A fost publicat un anunţ de intenţie:
Da
□
Nu
□
□
în SEAP sub nr..........la data de...........
□
în JOUE sub nr..........la data de...........
Anunţul de participare a fost publicat:
□
în SEAP sub nr........... la data de ............

□
în JOUE sub nr............la data de .............
Solicitări de decalare a termenelor de depunere şi deschidere a candidaturilor –
..........................(se precizează dacă acestea au existat precum şi numărul anunţului tip erată,
după caz)
CAPITOLUL II
Legislaţie aplicabilă
Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierii
acordului-cadru, a fost organizată şi s-a desfăşurat in conformitate cu :
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind.................
2.
3.
.
.
.
CAPITOLUL III
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică......
Etapa I
Documentaţia de atribuire ( se bifează varianta corespunzătoare)
□ a fost publicată integral în SEAP
□ nu a fost publicată integral în SEAP, din următoarele motive:..........................
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
sau
S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire astfel:
1. SC............................... .prin adresa nr............din.....................
2. SC................................ prin adresa nr............din.....................
3. SC................................ prin adresa nr............din.....................
Autoritatea contractantă a răspuns la solicitările de clarificări după cum urmează:
1. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns cu adresa
nr..............din.................
2. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns cu adresa
nr..............din.................
3. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns cu adresa
nr..............din.................

Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate de asemenea şi în SEAP într-un
document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.(după caz)

Până la data limită de depunere a candidaturilor, specificată în anunţul de participare respectiv
......................, ora ................, s-au depus la sediul autorităţii contractante un număr de
.......(.........în litere) candidaturi şi anume :

SC ................
SC ................
SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Candidaturi întârziate : (după caz)
SC ................
SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Modificări şi retrageri de candidaturi: (după caz)
Deschiderea candidaturilor a avut loc la ............................(se precizează locul deschiderii indicat
în anunţul/invitaţia de participare), în ziua de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor
comisiei de evaluare.
În continuare, comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către
candidaţi, în procesul-verbal de deschidere nr. ............din..............................

CAPITOLUL IV
Analiza şi verificarea candidaturilor
Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de candidaţi, în cadrul unor şedinţe
ulterioare şedinţei de deschidere. Evaluarea candidaturilor s-a finalizat prin încheierea
următoarelor procese verbale:
procesul verbal nr.......din.............
procesul verbal nr.......din.............
...................................
În urma examinării documentelor depuse, comisia de evaluare a stabilit următorii candidaţi
calificaţi :
Nr.
crt
1.
2.
3.
....

Denumirea candidatului

Calificat

Necalificat

Motivul
necalificării

Aplicând criteriile de selecţie/preselecţie precum şi algoritmul de departajare*) a
candidaţilor calificaţi, comisia de evaluare,

*)valabil în situaţia în care s-a optat pentru limitarea numărului de candidaţi selectaţi.

HOTĂRĂŞTE
Candidaţii selectaţi/preselectaţi în etapa a II-a a procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică/încheiere acord-cadru având ca obiect ......................sunt:
Nr.
crt
1.
2.
3.
...

Denumirea candidaţilor

Prezentul „Raport intermediar” al procedurii de atribuire s-a încheiat azi, ......................, la
sediul autorităţii contractante, într-un exemplar original.
Dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:
....................................................................................................................(motive)
COMISIA DE EVALUARE:
Numele şi prenumele
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
4. …………………….
5. …………………….

Semnătura,
- preşedinte..................................................
- membru .....................................................
- membru.....................................................
- membru.....................................................
- membru.....................................................

Notă : prezentul model se va adapta corespunzător situaţiilor în care Raportul intermediar se
elaborează ca urmare a finalizării unei runde intermediare de reducere a numărului de
participanţi, în cadrul procedurilor de dialog şi negociere

Anexa nr. 47 – Model raport final al procedurii
.................................................................
(Denumirea şi sediul autorităţii contractante)
Aprobat,
Conducătorul unităţii/persoana desemnată în acest scop

RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziţie publică
de încheiere a acordului-cadru
sistemul de achiziţie dinamic
(se bifează opţiunea aplicabilă)
având ca obiect .......................

□
□
□

(se precizează denumirea obiectului contractului/acordului cadru/sistemului de

achiziţie dinamic)

cod CPV .......................
Comisia de evaluare, numită prin ..............................(actul administrativ de numire)
nr..........din......................a.......................(numele, prenumele persoanei care a emis actul
administrativ de numire) compusă din:
1.......................,
- preşedinte
2.......................,
- membru*)
3.......................,
- membru
4.......................,
- membru
5.......................,
- membru
*) se pot face menţiuni cu privire la apartenenţa membrilor conform art.71 alin.2 din HG 925/2006 modificat prin HG
834/2009

Se precizează dacă un membru de rezervă a înlocuit un membru al comisiei de evaluare.
Se precizează dacă preşedintele este membru în comisia de evaluare sau rolul său a fost
limitat doar la aspecte de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot.
a procedat în data de ......................... la ora .............. la examinarea şi evaluarea ofertelor.
CAPITOLUL I
Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică/încheierii acordului -cadru
Procedura de atribuire aplicată:
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Dialog competitiv
Negociere cu publicare anunţ
Negociere fără publicare anunţ
Cerere de oferte
Concurs de soluţii

□
□
□
□
□
□
□

(se bifează opţiunea aplicabilă)

Etapă suplimentară de licitaţie electronică
Sursa de finanţare .......................

Da □
Nu □

A fost publicat un anunţ de intenţie:
Da
Nu

□
□

□ în SEAP sub nr..........la data de ..........
□ în JOUE sub nr..........la data de ..........
Anunţul de participare a fost publicat:
□
în SEAP sub nr........... la data de ............
□
în JOUE sub nr............la data de .............
Invitaţia de
SEAP/altele(după caz)

participare

cu

nr...............din..................a

fost

publicată

în

Invitaţia de participare a fost transmisă următorilor operatori economici (după caz):
1.........................................................
2........................................................
3........................................................
Solicitări de decalare a termenelor de depunere şi deschidere a ofertelor –
..........................(se precizează dacă acestea au existat precum şi numărul anunţului tip
erată, după caz)
CAPITOLUL II
Legislaţia aplicabilă
Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului/încheierea acordului-cadru,
a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu:
1................
2................ (se precizează actele normative în baza cărora s-a organizat procedura de
achiziţie publică)
CAPITOLUL III
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
Documentaţia de atribuire (se bifează varianta corespunzătoare)
□ a fost publicată în SEAP
□ nu a fost publicată integral în SEAP din următoarele motive..........................
După prima etapă a procedurii de achiziţie publică.........................au fost calificaţi şi
selectaţi următorii candidaţi, aşa cum rezultă şi din raportul intermediar
nr.......din.................(aplicabil pentru licitaţia restrânsă, dialog competitiv, negociere cu publicare):
1. S.C. .........................................
2. S.C. ........................................
3. S.C. ........................................
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
sau după caz,
S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire astfel:

1. SC............................... .prin adresa nr............din.....................
2. SC................................ prin adresa nr............din.....................
3. SC................................ prin adresa nr............din.....................
Autoritatea contractantă a răspuns la solicitările de clarificări după cum urmează:
1. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns
nr..............din.................
2. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns
nr..............din.................
3. La adresa nr.........din..........transmisă de SC.............., s-a răspuns
nr..............din.................
Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate de asemenea şi în
un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.(după caz)

cu adresa
cu adresa
cu adresa
SEAP într-

Până la data limită de depunere a ofertelor, specificată în anunţul de participare/invitaţia
de participare respectiv ......................, ora ................, s-au depus la sediul autorităţii
contractante un număr de .......(.........în litere) oferte după cum urmează :

1. SC ................
2. SC ................
3. SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Oferte întârziate : (după caz)
1. SC ................
2. SC ................

- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................

Modificări şi retrageri de oferte: (după caz)
1. SC ................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
2. SC ................
- cu adresa nr. .......din.............,ora ...................
Deschiderea ofertelor a avut loc la ............................(se precizează locul deschiderii indicat în
anunţul/invitaţia de participare), în ziua de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor
comisiei de evaluare şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.
În continuare, comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către
ofertanţi, precum şi elementele principale ale fiecărei oferte, în procesul-verbal de deschidere nr.
............din..............................
Au depus ofertă următorii operatori economici:
1. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora..........
2. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora..........
3. S.C. ........................................cu adresa nr........din..................., ora..........
...................................................................................
(în situaţia atribuirii pe loturi, se vor evidenţia ofertele depuse pentru fiecare lot în parte)

Au fost primite oferte alternative de la ( dacă este cazul):
1. S.C. ....................................
2. S.C. ....................................
3. S.C. ....................................
................................................
Au fost respinşi în cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori economici:
Nr.
crt.

Denumire ofertant

Motivul respingerii
Ofertă întarziată/depusă la
altă adresă

Lipsă/neconformitate
garanţie de participare

1.
2.
....
Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a
ofertelor, au fost:
Nr.
crt.
1.
2.
3...

Denumire ofertant

Preţul ofertei
(fără TVA)

CAPITOLUL IV
Analiza şi verificarea ofertelor
Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanţi, în cadrul unor
şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin încheierea
următoarelor procese verbale:
1. procesul verbal nr.......din.............
2. procesul verbal nr.......din.............
3. ...................................
În urma examinării şi evaluării documentelor***) ofertelor depuse, comisia a hotărât:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
.
n

Oferta
depusă de

Inacceptabilă

Neconformă

Necorespunzătoare9

*** se consemnează după caz:
eventualele solicitări de clarificări/completări ale documentelor de calificare;
clarificări la propunerile tehnice şi financiare cu răspunsurile aferente;
rapoartele experţilor cooptaţi;
9

Valabil numai pentru contractele de utilităţi

Admisibilă

corectarea erorilor artimetice sau a viciilor de formă cu acceptul ofertantului.

Motivele concrete ale declarării ca inacceptabile/neconforme/necorespunzătoare a ofertelor
sunt următoarele:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Clasamentul rezultat în urma comparării preţurilor din propunerile financiare este
următorul (în cazul în care criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”)
Nr.
crt.
1.
2.
....

Ofertant

Preţ ofertă,
(fără TVA)

Clasamentul rezultat în urma aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de
atribuire (în cazul în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic*))” este:
.

Nr.
crt.

Ofertant

Punctaj
Factor de
evaluare 1

Factor de
evaluare 2

Factor de
evaluare...n

Total

1.
2.
.....
Notă:.1. în cazul procedurilor cu etapă finală de licitaţie electronică se vor menţiona şi informaţiile cu privire la rezultatul
rundei/rundelor de licitare, ataşând documentele descărcate din SEAP.
2.Punctajele pentru factorii de evaluare reprezintă media punctajelor acordate de către membrii comisiei.
*) Membrii comisiei de evaluare, vor acorda fiecărei oferte în parte un punctaj individual. Punctajul individual rezultă prin
însumarea punctajelor parţiale obţinute prin aplicarea algoritmilor de calcul pentru fiecare factor de evaluare Prin urmare,
punctajul total obţinut de o ofertă va fi media punctajelor individuale acordate de către membrii comisiei.

În urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menţionat, astfel cum acesta a fost
prevăzut în documentaţia de atribuire, Comisia de evaluare :

HOTĂRĂŞTE
Ofertantul câştigător al contractului de achiziţie publică/acord-cadru având ca
obiect............................................ este ........................................................cu o propunere
financiară fără TVA de ..........................lei, respectiv ................ euro.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire azi,
......................, la sediul autorităţii contractante.

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:
................................................................................... (motive)

COMISIA DE EVALUARE,
................................................ preşedinte (dacă este membru al comisiei).........................
(nume şi prenume)
(semnătură)
.............................................. membru......................................
(nume şi prenume)
(semnătură)
.............................................. membru......................................
(nume şi prenume)
(semnătură)
PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE (fără drept de vot)
……………………………………….
(nume şi prenume)

Anexa nr. 48 – Model ORDI N/DECIZIE privind constituirea comisiei de evaluare
ORDIN/DECIZIE
privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului/încheiere acord-cadru
“___________________________________”
(obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru)
prin procedura ______________________
(denumire procedură)
Nr.________/ Data ______/_____/_____
În temeiul
- art. 71 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modoficările şi completările ulterioare,
- art. ______ din ____________________________ privind organizarea şi
funcţionarea ______________________________________________________.
(denumire autoritate contractantă)
Având în vedere prevederilor ........... art.____ din ____________________
Preşedintele /Conducătorul autorităţii contractante
.................
emite prezentul
ORDIN/DECIZIE
Art.1 – Se constituie comisia de evaluare pentru atribuirea contractului /contractelor de achiziţie
publică/încheiere acord-cadru “_____________”(denumire contract/acord-cadru) prin
procedura ____________ (denumire procedură, având următoarea componenţă):
- _________________– preşedinte
- _________________– membru
- _________________ – membru
Membrii de rezervă: 1…………………
2………………...
Art.3 – Direcţia /compartimentul/biroul_______________ răspunde de aducerea la îndeplinire a
prezentului ordin/decizie.

____________________________
(semnatura autorizată)

Anexa nr. 49 - Model DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
pe perioada desfăşurării sesiunii
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului/acordul-cadru având ca obiect
........

Subsemnatul(a)
................................
funcţia.............................
în
cadrul
..................................... nominalizat în Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractul/încheierea acordului-cadru.............. lot........(dacă este cazul) declar că sunt disponibil
pe întreaga perioadă a desfăşurării acestei evaluări şi nu am niciun alt angajament care să
îngreuneze desfăşurarea activităţii de evaluare(deplasări în străinatate, în ţară, membri în alte
comitete).
De asemenea, mă angajez să respect programul de lucru al comisiei şi să particip la
toate reuniunile comisiei de evaluare.

Semnătura,

Data

.........

..........

Anexa nr. 50- Model DECLARAŢIE de confidenţialitate şi imparţialitate
DECLARAŢIE
de confidenţialitate şi imparţialitate
Subsemnatul(a).........................................................., membru/expert cooptat în
comisia de evaluare/juriul pentru achiziţia de ................................. (numele produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV) ...................................., la procedura …………...
(denumirea procedurii/modalităţii de atribuire a contractului de achiziţie publică), organizată
de ……................................. (denumirea autorităţii contractante),
Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică mă voi afla în una
dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către
operatorii economici, a caror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi
proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei
de evaluare/juriului.
Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii.
Data

Membru al comisiei de evaluare,
…………………
(semnătură)

Anexa nr. 51– Model PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere
..............................
(denumirea şi sediul autorităţii contractante
PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere
Încheiat astăzi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea
atriburii contractului de achiziţie publică □
încheierii acordului-cadru
□
(se bifează opţiunea aplicabilă)
având ca obiect _________
cod CPV ______________
Procedura de atribuire este:
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Dialog competitiv
Negociere cu publicare
Negociere fără publicare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
(se bifează opţiunea aplicabilă)

□
□
□
□
□
□
□

Comisia de evaluare numită prin ............... nr............... din data ................, compusă
din:
___________________________ preşedinte
___________________________ membru
___________________________ membru
a procedat astăzi ___________ ora _______ la .................(se precizează locul
deschiderii ofertelor, cel indicat în anunţul/invitaţia de participare), la deschiderea ofertelor
depuse.
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a
organizat în conformitate cu:
1.............
2............(se enumeră actele normative)
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă sedinţa, dă citire componenţei
comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate
şi disponibilitate, care se anexează prezentului proces verbal de deschidere.

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire prin următoarele adrese
înregistrate la autoritatea contractantă cu nr.........din..........., nr............din........ (după caz).
Către toţi operatorii economici care au primit documentaţie de atribuire s-au transmis
răspunsurile la clarificări astfel (după caz):
a) La adresa nr............din........... s-a răspuns cu adresa nr..........din..................
b) La adresa nr............din........... s-a răspuns cu adresa nr..........din..................
Răspunsurile la clarificări au fost publicate de asemenea în SEAP într+un document
ataşat anunţului/invitaţiei de participare (după caz)
Operatorii economici au depus candidaturi/oferte, astfel:
-

în termenul limită, următorii:

1. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

2. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

3. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

-

oferte întârziate : (dacă este cazul)

1. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

2. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

3. SC ........................

- cu adresa nr. ......../.................., ora .............

La şedinţa de deschidere participă ofertanţi/candidaţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi
ai acestora, după cum urmează:
Nr.
crt

Ofertanţi/candidaţi

Nume/prenume
împuternicit

reprezentant Nr./dată act de
împuternicire

Se trece la deschiderea ofertelor/candidaturilor.
Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin candidaturile/ofertele.
Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte şi se dă citire
datelor principale ale fiecărei oferte: valoarea ofertă (LEI şi/sau euro), perioada de valabilitate a
ofertei, etc., consemnate în centralizatorul anexat, care face parte integrantă din prezentul
Proces-Verbal.
Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere,
precum şi motivele respingerii sunt următoarele:
Nr.
crt
1.
2.
.....

Denumire operator economic

Motivul respingerii
Ofertă întarziată

Lipsă garanţie de
participare

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere urmând
ca membrii acesteia împreună cu membrii externi cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu
ofertele, în conformitate cu cele stabilite prin documenţia de atribuire şi cu clarificările precizate
la deschidere.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar
original, care urmează a fi multiplicat şi transmis tuturor ofertanţilor.
COMISIA DE EVALUARE:
____________________ preşedinte ___________ (semnătură)
____________________ membru ____________
____________________ membru ____________
........................................ membru ...........................
OFERTANŢI/REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)
S.C. ______________________ / __________ (semnătură)

Anexa nr.51A – Model
candidaturilor/ofertelor

de

anexă

la

Procesul

verbal

de

deschidere

Anexa nr.1 la Procesul verbal de deschidere a candidaturilor/ofertelor

Nr.
crt.

Documente

SC
...........

SC
................
..

SC
................
.

nr.......din....................

0

1

2

3

4

a

Anexa nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Autoritatea contractantă

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere
cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)

Anexa nr. 53 – Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (către ofertantul
desemnat câştigător)

Autoritatea contractantă
……………………………………

COMUNICARE
privind
rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................
Către,
S.C. _________________________
____________________________
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de
atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
__________________ COD CPV _____________, oferta dumneavoastră a fost declarată
câştigătoare, având preţul de................ lei. (dacă este cazul, se specifică şi punctajul obţinut10).
Vă invităm în data de __________, ora _____ la sediul ________, pentru semnarea
contractului de achiziţie publică (data se stabileşte în funcţie de perioada de aşteptare11).
Vă informăm totodată că potrivit prevederilor art.97 din HG nr.925/2006 cu modificările
şi completările ulterioare, refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordulcadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă nr.34/2006
cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitaţi alte informaţii la _______________________________, persoana de
contact: __________________, (nume, prenume, telefon).

________________
(semnătură autorizată)

10
11

Valabil în cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă dpdv economic
Data se stabileşte tinând cont de prevederile art.205 din OUG nr.34/2006

Anexa nr.54– Model COMUNICARE
ofertantul/candidatul respins)

privind

rezultatul

procedurii

(către

Autoritatea contractantă
..............................................

COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................
Către
S.C. _____________________
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor/candidaturilor depuse în
cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ____________________, COD
CPV ___________, oferta /candidatura dumneavoastră a fost a fost respinsă din următoarele
motive:
(Se detaliază argumentele în temeiul cărora oferta/candidatura a fost inacceptabilă şi/sau
neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor prevăzute în caietul
de sarcini).
_____________________________________________________ (motive)
Eventulalele contestaţii se pot depune până la data de.......... (se stabileşte data limită în
funcţie de valoarea contractului)
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare,
__________________
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 55– Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii
(către ofertanţii admisibili dar necâştigători)
Autoritatea contractantă
..............................................

COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului............................
Către
S.C. _____________________
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ____________________, COD CPV
___________, oferta dumneavoastră a fost admisibilă dar nu a fost declarată câştigătoare,
deoarece
_____________________________________________________ (motive)
Oferta desemnată câştigătoare a fost cea depusă de ______________________
corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire şi al cărei preţ este
de _____________ lei. (după caz, punctajul realizat de oferta câştigătoare).
Se vor comunica caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei declarate
câştigătoare în raport de oferta sa.
Eventulalele contestaţii se pot depune până la data de.......... (se stabileşte data limită în
funcţie de valoarea contractului)
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare.
__________________
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
………………………….

CONTESTAŢIE
Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………,
reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la
procedura de atribuire ........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului)
………………., organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea
autorităţii contractante) …….., având sediul în (adresa autorităţii contractante)
…………..........................., formulez prezenta:
CONTESTAŢIE
prin care solicit
anularea actului
obligarea autorităţii contractante de a emite un act
obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru
remediere actului/actelor care afectează procedura de atribuire.
…………………………..
Se nominalizează actul/actele atacate.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- în fapt …………………………………………..
-

în drept ……………………………………….

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:
………………………
Data,
Reprezentat legal (nume/prenume în clar)
___________________

Anexa nr. 57- Model DOCUMENT CONSTATATOR INIŢIAL/FINAL
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Nr. ……./……….
Document constatator nr.____emis în data_______________
referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale
□primar
□final
1. Contractant (adresă, tel/fax, cod fiscal, număr înmatriculare Oficiul Registrului Comerţului):
_______________________________________________________
2.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
□ contractant
□ contractant asociat
3. Procedura de achiziţie/data organizării: _____________________
4. Refuzul ofertantului câştigător de a semna contractul:
□ Da
□Nu
Dacă DA,
Informaţii privind :
data la care ar fi trebuit încheiat contractului_______________________________
motivul refuzului semnării contractului ___________________________________
5. Numărul, data şi obiectul contractului: ______________________
6. Informaţii1 privind data:
-terminării furnizării produselor:_______________________
-terminării prestării serviciilor altele decât serviciile de proiectare:______________
-terminării prestării serviciilor de proiectare:__________________
-încheierii procesului verbal de recepţie:_____________________
7. Informaţii2 privind data:
-expirării perioadei de garanţie a produselor:__________________
-încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate:___________
-încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor în cauză:
8. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător
□ Da
□Nu
Dacă NU,
Motivaţie/motivaţii :
a)
abateri
de
la
calitatea
produselor/serviciilor/lucrărilor
contractate:
________________________________________________________
b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse/prestare servicii/executare lucrări:
din culpă _____________________________________
c) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii, PSI, legislaţia de
protecţia mediului: _________________________________
d) altele___________________________________________
e) eventuale litigii şi modul lor de soluţionare____________________________
f) rezilierea contractului : □Da
□Nu

1
2

valabil pentru documentul constatator primar
valabil pentru documentul constatator final

9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităţii contractante pe perioada
derulării
contractului
(daca
este
posibil
cuantificarea
valorica
a
acestora)_______________________________________________________________
Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare în conformitate cu
prevederile art.971 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu completările şi modificările
ulterioare.
Conducătorul
autorităţii contractante

Notă :
documentul constatator primar se emite la recepţia/recepţia preliminară
documentul constatator final se emite la recepţia finală

Anexa nr.58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii
contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel
cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa
acesteia 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 potrivit prevederilor legale.
Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la
procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către
autoritatea contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………
C Situaţia economico-financiară:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….
F Standarde de protecţie a mediului:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
•………………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte
asemenea.
Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 59 – Model COMUNICARE privind rezultatul etapei de selecţie/preselecţie
(către candidatul selectat)

Autoritatea contractantă
……………………………………

COMUNICARE
privind
rezultatul etapei de selecţie/preselecţie............................
Către,
S.C. _________________________
____________________________
Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării candidaturilor şi aplicării
criteriilor de selecţie în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
__________________ COD CPV _____________, candidatura dumneavoastră a fost declarată
selectată, având un punctaj de................puncte.
Vă invităm în data de __________, ora _____ la sediul ________, în vederea depunerii
ofertei pentru etapa a II-a a procedurii de.................................(denumirea procedurii).
Solicitaţi alte informaţii la _______________________________, persoana de
contact: __________________, (nume, prenume, telefon).

________________
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 60- Lista actelor normative incidente achiziţiilor publice
LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ
1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.
2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 din
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Anexa nr. 61- GLOSAR DE TERMENI

Acceptarea ofertei câştigătoare

Acord-cadru

Candidat

Candidatură

Cererea de oferte

Concurs de soluţii

Contract de achiziţie publică

Contractor

GLOSAR DE TERMENI
Actul juridic prin care autoritatea contractantă
îşi exprimă consimţământul de a se angaja
într-un contract de achiziţie publică încheiat cu
ofertantul a cărui ofertă a fost desmenată
câştigătoare de către comisia de evaluare
Acord scris între una sau mai multe autorităţi
contractante şi unul sau mai mulţi operatori
economici, în scopul stabilirii termenilor
esenţiali ce vor guverna contractele de
achiziţie publică care urmează să fie atribuite
pentru o anumită perioadă, mai ales cu privire
la preţ şi, după caz, la cantităţile avute în
vedere.
Orice operator economic care depune
candidatură în cadrul unei proceduri de
licitaţie restrânsă, a negocierii sau a dialogului
competitiv
Toate documentele folosite de un candidat
pentru a demonstra statutul său personal,
capacitatea tehnică şi profesională, situaţia
financiară şi economică, în scopul de a obţine
o invitaţie de participare la depunerea de
oferte, în cazul desfăşurării unei proceduri de
licitaţie restrânsă, a unei negocieri sau a unui
dialog competitiv.
Solicitare de oferte, respectiv procedura
simplificată prin care autoritatea contractantă
solicită oferte de la mai mulţi operatori
economici prin intermediul SEAP
Procedură prin care autoritatea contractantă
achiziţionează, mai ales în domeniul
amenajării teritoriale sau urbanismului,
arhitecturii, ingineriei sau procesării datelor,
un plan sau un proiect selecţionat de un juriu,
după ce a fost scos la concurs, cu sau fără
acordarea unui premiu.
Contract ce cuprinde atât categoria
contractelor sectoriale, cu titlu oneros şi care
se încheie sub formă scrisă între una sau mai
multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi
unul sau mai mulţi operatori economici, pe de
altă parte, în legătură cu o achiziţie publică şi
având drept obiect executarea de lucrări,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii
în sensul prevederilor legislaţiei privind
achiziţiile publice
Ofertantul care a devenit parte într-un contract
de achiziţie publică, conform legii.

Dialog competitiv

Documentaţia de atribuire

Drept special sau exclusiv

« În scris » sau « sub formă scrisă »

Licitaţie electronică

Negociere

Ofertă

Ofertant

Propunere tehnică

Proces repetitiv realizat după o primă evaluare
completă a ofertelor, în care ofertanţii au
posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice,
de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a
îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor.
Evaluarea finală se face automat prin mijloace
electronice.
Documentaţie ce cuprinde toate informaţiile
privitoare la obiectul contractului de achiziţie
publică, precum şi procedura de atribuire a
contractului, inclusiv caietul de sarcini sau,
după caz, documentaţia descriptivă
Drept ce rezultă din orice formă de autorizare
acordată de o autoritate competentă potrivit
legii sau printr-o prevedere administrativă, al
cărui efect este de a limita exercitarea de
activităţi într-un anumit domeniu al serviciilor
publice numai la o singură persoană juridică
sau la un număr limitat de persoane juridice,
ceea ce afectează substanţial capacitatea
celorlalte persoane juridice de a desfăşura
astfel de activităţi
Orice formulare ce constă din cuvinte sau cifre
ce poate fi citită, reprodusă sau comunicată
subsecvent. Sintagma „în scris sau sub formă
scrisă” cuprinde şi informaţiile care se transmit
şi se stochează prin mijloace electronice.
Proces repetitiv realizat după o primă evaluare
completă a ofertelor, în care ofertanţii au
posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice,
de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a
îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor.
Evaluarea finală se face automat prin mijloace
electronice.
Procedură prin care autoritatea contractantă
poartă consultări cu candidaţii selectaţi şi
negociază clauzele contractuale, inclusiv
preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.
Negocierea poate fi: negociere cu publicarea
unui anunţ de participare şi negociere fără
publicarea unui anunţ de participare
Actul juridic prin care operatorul economic îşi
exprimă voinţa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, într-un contract de achiziţii
publice. Oferta cuprinde propunerea financiară
şi propunerea tehnică
Orice persoană fizică sau juridică, sau grup de
persoane, care depune ofertă în termenele şi
condiţiile prevăzute în anunţul/invitaţia de
participare şi în documentaţia de atribuire.
Secţiune a ofertei care conţine toate elementele
solicitate în caietul de sarcini altele decât cele

Propunere financiară

Operator al SEAP

Operator economic

Procedură de atribuire

Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă

Propunere financiară

Sistem de achiziţie dinamic

Sistem Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP)

Specificaţii tehnice

Vocabularul comun al achiziţiilor publice

financiare şi elaborată pe baza cerinţelor din
specificaţiile tehnice.
Secţiune a ofertei care conţine informaţiile
solicitate în documentaţia de atribuire, în
scopul evaluării financiare, şi care prezintă
calculele necesare pentru completarea
specificaţiei financiare.
Persoana juridică ce asigură autorităţilor
contractante
sprijinul
tehnic
pentru
desfăşurarea procedurii de atribuire prin
mijloace electronice
Orice furnizor de produse, prestator de servicii
sau executant de lucrări – persoană fizică sau
juridică, reglementată de dreptul public sau
privat, sau un grup constituit din astfel de
persoane care oferă în mod licit pe piaţă
produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări.
Etapele ce trebuie parcurse de către autoritatea
contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi
pentru ca acordul dintre părţile implicate în
contractul public să fie considerat valabil.
Procedură în care orice operator economic
interesat are dreptul de a depune o ofertă
Procedură în cadrul căreia orice operator
economic are dreptul de a-şi transmite
candidatura şi la care sunt invitaţi să transmită
o ofertă numai candidaţii selectaţi de către
autoritatea contractantă
Partea din ofertă care cuprinde informaţii cu
privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi
comerciale corespunzătoare, în conformitate
cu cerinţele stipulate în documentaţia de
atribuire
Proces în întregime electronic, limitat în timp
şi deschis pe toată durata sa pentru orice
operator economic care îndeplineşte criteriile
de calificare şi selecţie şi care a transmis o
ofertă orientativă în conformitate cu
solicitările din termenii de referinţă.
SEAP este sistemul informatic de utilitate
publică, accesibil pe internet la o adresă
dedicată şi care este utilizat în scopul aplicării
procedurilor de atribuire prin mijloace
electronice
Cerinţe tehnice, prescripţii, caracteristici
tehnice necesare pentru descrierea în mod
obiectiv a oricărui produs, serviciu ori lucrări
în scopul satisfacerii cerinţelor autorităţii
contractante
Nomenclatorul
de
referinţă
aplicabil
contractelor de achiziţie publică care asigură
echivalenţa cu alte nomenclatoare existente

Întreprinderi mici şi mijlocii

Întreprinderi care angajează mai puţin de 250
de personae şi care au o cifră de afaceri anuală
netă de pînă la 50 milioane euro şi/sau, deţin
active totale de până la 43 de milioane de euro.
(art.2 al Anexei din Recomandarea
361/2003/CE)

