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1. GENERALITAŢI 

1.1 Obiect 

Denumirea obiectivului: EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI APA POTABILA TEREN SPORT 
Amplasarea obiectivului: DE 3987/44, DS 91, sat Hurez, com. Beclean, jud. Brasov. 
Beneficiar: UAT BECLEAN, com. Beclean, sat Beclean, str. Principala, nr. 196 
Proiectant instalatii: COSMA ALEXANDRU-SIMION PFA 
Faza proiect: DTAC+PTh. 
Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza instalatiile SANITARE, precum si solutiile si 
conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru obiectivul „EXTINDERE RETEA CANALIZARE 
MENAJERA SI APA POTABILA TEREN SPORT” proiectat pentru beneficiarul: UAT BECLEAN, com. Beclean, sat 
Beclean, str. Principala, nr. 196 si amplasata in DE 3987/44, DS 91, sat Hurez, com. Beclean, jud. Brasov. 

1.2. Descrierea lucrarii 
In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:  

 Extinderea retelei de canalizare menajera; 
 Extinderea retelei de alimentare cu apa; 

1.3. Premize de proiectare 

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii: 
 Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate; 
 Teme de specialitate: instalaţii termice, instalaţii sanitare, electice elaborate de proiectantul gen-

eral si beneficiar. 
Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare: 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii + Legea 177/2015 si Legea 163/2016; 
 Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin 

HG 273/1994_Modificata de HG 343/2017; 
 Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca; 
 Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 

796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru con-
strucţii, republicata in 2017 

 NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi 
tehnologice cu ţevi din polipropilenă 

 I9-2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare aferente cladirilor 
 I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin  asimilare si la con-

ducte din alte materiale plastice), inlocuit de Normativ 084/2003; 
 STAS 1478-1990– Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ; 
 STAS 1795-87 – Canalizari interioare; 
 STAS 1846-1/2007 – Determinarea debitelor de apa de canalizare; 
 NTPA-002/1997 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare 

a centrelor populate 
 C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de 

constructii si instalatii  

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize 
speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii 10 / 1995, 
specialitatea instalatii sanitare „Is”. 

1.4. Incadrarea in norme 

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 şi Normele generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MAI 163/2007. 

1.5. Exigente de calitate 

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii sanitare de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea 
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exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, sănătatea 
oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului), precum şi a 
reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. 

 Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda 
celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 123/mai2007, astfel : 

 rezistenta si stabilitatea; 
 siguranta in exploatare; 
 siguranta la foc; 
 igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; 
 izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; 
 protectia impotriva zgomotului; 
 utilizarea sustenabila a resurselor naturale. 

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va 
face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MLPAT, pentru cerinta „Is” (conform. Legii 10/1995+Legii 
177/2015 si Legii 163/2016). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in 
conformitate cu Legea 55/2015 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii. 

2. SITUATIA EXISTENTA 

In acest moment nu exista retea de canalizare menajera si nici retea de alimentare cu apa pe strada 
studiata. 

2. SOLUTII ADOPTATE 

2.1 Instalatia de canalizare menajera 

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pentru strada DE 3987/44, DS 91 sat Hurez, distanta 
retelei propuse fiind de cca. 220m. 

In prezent pe strada DS 711 (as) este prevazuta o retea de canalizare menajera cu curgere gravitationala 
PVC Dn250mm, iar la intersectia cu tronsonul de strada DE 3987/44, DS 91, unde se propune extinderea retelei 
de canalizare menajera, se propune realizarea unui camin de vizitare CV5, pentru preluarea debitului de ape 
uzate de catre reteaua existenta. Inainte de inceperea lucrarilor de canalizare menajera, se va sapa in zona 
caminului CV5 nou propus pentru a identifica reteaua de canalizare existenta si pentru a identifica un posibil 
camin de canalizare existent, dar care ar putea fi acoperit de asfalt. Daca, in urma sapaturilor, se identifica  
caminul existent de canalizare, acel camin va fi folosit ca si referinta pentru cota retelei noi propuse, renuntandu-
se la caminul CV5. 

Conductele utilizate vor fi din teava PVC-KG SN8, culoare portocalie, cu mufe si garnituri de cauciuc.  
La toate schimbările de direcţie şi la distanţe de maximum 60m în aliniament vor fi montate cămine de 

vizitare.  
Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza în tranşee dreptunghiulare cu 

lătimea de 0,80 m pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 
cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu la panta din proiect, eventualele denivelări se 
completează prin săpare iar umpluturile se realizează cu nisip. 

După terminarea lucrărilor de montaj a tuburilor şi căminelor de vizitare aferente unui tronson de 
canalizare, înainte de executia umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a canalizării prin umplerea cu 
apă. După efectuarea probei de etanşeitate, se vor executa umpluturile în straturi de pământ de 15-20 cm 
grosime cu udarea fiecărui strat şi compactare cu maiul.  

Caminele de vizitare pentru canalizarea menajera se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, 
diametru nominal 800mm. Căminele vor fi compuse din: fundaţie de cămin cu cuneta, inel de cămin, inel conic de 
rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de 
circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire si posibilitate de zăvorâre. 

Elementele prefabricate din care se compune căminul, la îmbinare şi la trecerea conductelor prin pereti 
sunt prevazute cu inele de cauciuc pentru etansare. 

La reteaua de canalizare propusa spre extindere se va executa un camin de racord de canalizare menajera 
CR pentru terenul de sport din teava PVC-KG Dn200 SN8, culoare maro. Racordul va fi prevazut cu camin de 
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racord telescopic, din material plastic, cu diametru nominal 400mm, prevazut cu capac B125. 

2.2 Instalatia de alimentare cu apa 

Se propune extinderea retelei de alimentare cu apa pentru strada DE 3987/44, DS 91 sat Hurez, distanta 
retelei propuse fiind de cca. 223,50m. 

In prezent pe strada DS 711 (as) este prevazuta o retea de alimentare cu apa din OL Dn100mm, iar la 
intersectia cu tronsonul de strada DE 3987/44, DS 91, unde se propune extinderea retelei de alimentare cu apa, 
se propune realizarea unui camin de vane CV. 

Alimentarea se va face printr-un bransament PEHD Dn32mm, iar bransamentul reprezinta tronsonul de 
conducta de la conducta stradala nou propusa PEHD Dn110mm, la care se face legatura prin intermediul unui teu 
de bransament, pana la caminul de bransament, si se va executa pe o lungime de 0.50m. 

Adancimea de pozare a bransamentului de apa va respecta adancimea de inghet din zona de amplasament, 
respectiv 1.10m. 

Caminul de bransament CB va fi echipat cu un contor de apa Dn15, clasa de precizie C, cu dispozitiv de citire la 
distanta, pentru masurarea consumului de apa. 

2.3 Instalatia de hidranti exteriori 

Pe reteaua de extindere de alimentare cu apa nou propusa se vor monta 3 hidranti de exterior, dispusi la 
distanţe de maximum 120m. 

Hidranţii exteriori de incendiu vor fi de suprafaţă Dn80 mm, cu două racorduri tip B, conform STAS 3479-
80, fiecare fiind alimentat printr-o conducta PEHD Dn110mm. 

3. MENTIUNI GENERALE 

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile 
de montaj ale furnizorului/producatorului. 
PROBE 

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: 
 proba de etanseitate; 
 proba de functionare. 

Dupa incheierea probelor se vor receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile 
Normativului I 9 – 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente. Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si 
se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. Dupa 
incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare 
catre beneficiar. 

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI   

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre 
personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in 
conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari: 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii  + Legea 177/2015 si Legea 163/2016; 
 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 492/2018; 
 Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin 

HG 273/1994_Modificata de HG 343/2017; 
 P 118 – 1999. Normativ de  siguranţa la foc a constructiilor;  
 Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca  ; 
 Legea 307 – 2006 republicare 2019 privind apararea impotriva incendiilor 
 NGAI – ordinul MAI nr. 163/2007; 

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa 
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adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuţia va fi facută 
de personal calificat având instructajul de protecţia muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub 
conducerea şi supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de 
conducătorul unităţii constructoare. 

5. DISPOZITII FINALE   

La fazele determinante indicate in programul control anexat se va solicita prezenta proiectantului conform 
Normativ C56/2004. 

                                                                                          

Intocmit,                                                                                                                             
Ing. Alexandru Cosma 
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2.PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR DE INSTALATII SANITARE 

 
 

 La obiectivul: „EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI APA POTABILA TEREN SPORT” amplasat in 
DE 3987/44, DS 91, sat Hurez, com. Beclean, jud. Brasov. 

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea construcţiilor), Instrucţiunile Inspecţiei Calităţii Construcţiilor şi 
normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor. 
 

Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează 
calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente 

scrise 

Doc.care se încheie. 
(PVR, PV, PVLA, 

P.V.F.D.) 

Participanţi 
(B, E, P) 

Nr.şi data 
actului 
încheiat 

     
1. Trasarea poziţiei conductelor P.V.  

B,E 
 

2. Echiparea cu obiecte şi echipamente corespunzătoare, 
verificarea caracteristicilor şi a calităţii materialelor puse în 
operă  

P.V.  
B, E 

 

3. Respectarea traseelor din proiect  P.V. B,E  
4. Aspectul estetic general al instalaţiilor P.V. B,E  
5. Verificarea lucrărilor de instalaţii, ce devin ascunse prin 

ingropare (sau acoperire) 
P.V.L.A.  

B,E 
 

6. Proba de etanseitate a instalatiei de canalizare P.V.F.D B,E,P,I  
7. Proba de etanseitate a instalatiei de alimentare cu apa P.V.F.D B,E,P,I  
8. Recepţia preliminară P.V.R.,P.V.F.D B.E.P.I  
9. Recepţia finală, la terminarea lucrarii P.V.R. ,P.V.F.D B.E.P.I  

 
P.V.R.    - proces verbal de recepţie                           B - beneficiar:   - de investiţii 
P.V.        - proces verbal                                                                       - de dotaţie 
P.V.L.A. -proces verbal lucrări ascunse              E – executant          
P.V.F.D. – proces verbal pe faze determinante           P – proiectant 
                                                                       I – inspecţia de stat în construcţii 
 

Anterprenorul general este obligat să aducă la cunoşţinţa celorlalţi factori care participă la fazele de control datele la 
care lucrările ajung la stadiile prevăzute în acest grafic, conform H.C.M. nr. 1002 , pct. 34, alin. 3. 

Coloana 4. se completează la data întocmirii actului prevăzut la coloana 3. 
            La recepţia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. 

 
         BENEFICIAR                  INSPECTOR               EXECUTANT                      PROIECTANT 
     
        .......................              .......................               .......................          COSMA ALEXANDRU-SIMION PFA 
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Contract de lucrări 

nr. .........  data  ................. 

 

 

Preambul 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare si a 

H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru cu modificările şi completările ulterioare, 

 

S-a încheiat prezentul contract achizitie publica de lucrari denumit in continuare „Contractul” 

 

între 
Comuna Beclean cu sediul in Comuna Beclean, judetul Brasov, cod postal 507010, telefon 

0268/518668, fax 0368435088, cod fiscal 4443426 cont RO48TREZ24A670307200200X; 

RO62TREZ24A510103200200X deschis la Trezoreria Fagaras, reprezentata legal prin Motrescu Vasile-

Claudiu, avand functia de Primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi  

......................cu sediul in ............., str. .............., nr......., cod postal .........., telefon .........., e-mail: ........., 

număr de înmatriculare la Registrul Comertului ........., cod fiscal .........., cont IBAN:.......... deschis la 

Trezoreria..................., reprezentată prin administrator ............., în calitate de EXECUTANT, pe de 

altă parte. 

 

2. Definiţii  

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

a. contract –prezentul act juridic bilateral  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. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui 

obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

f. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrarilor. 

g. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant 

în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită 

a contractului.  

h. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data 

receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea 

remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele 

semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data 

receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui 

termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din 

nerespectarea normelor de executie. 

i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 

fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi; 

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

 

3. Aplicabilitate si 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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica 

in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal  

4.1. Executantul se obligă să presteze  lucrari de „Extindere retea de apa si canalizare la teren sport 

sat Hurez, comuna Beclean, judetul Brasov” prin extinderea retelei de apa si canalizare pe strada DE 

3987/44, DS 91 din localitatea Hurez, in lungime de cca 220 m, conform Proiectului Tehnic nr. 01/2020 

intocmit de Cosma Alexandru Simion PFA 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 

lucrari.    

5. Pretul contractului 

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

executantului de către achizitor, este de _______ lei fără TVA, la care se adauga TVA la cota prevazuta 

de legislatia in vigoare la data emiterii facturii. 

5.2. Preturile nu se vor actualiza pe toata perioada de derulare a contractului 

5.3. Plata se va efectua in maximum 30 zile lucratoare de la data facturarii. Facturarea se va face in 

termen de 15 zile de la data confirmarii situatiei de lucrari de catre dirigintele de santier si Beneficiar. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentaţiei de atribuire, de la data intrarii sale în vigoare şi 

pânã la epuizarea convenţionalã sau legalã a oricarui efect pe care îl produce. 

6.2. Durata de execuție a prezentului contract este de 60 zile de la data mentionata in ordinul de incepere 

emis de catre achizitor, ulterior semnarii contractului de executie de lucrari de catre ambele parti si 

constituirii garantiei de buna executie cf art .12 din prezentul contract. 

6.3.  Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor 

executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei 

de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 

6.4. Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor in situatii temeinic justificate, 

printr-un act aditional, daca este cazul. 

 

7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract: 

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

7.2. Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 

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

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Proiectul Tehnic, prevalează 

prevederile Proiectului Tehnic. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

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

arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 

absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  

8.2.  Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 

persoane sa 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) prelungire a duratei de execuţie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 



 

b) suspendarea contractului; 

c) alte masuri ce se impun. 

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 generale  ale executantului   

9.1. Executantul se obligă să execute lucrarea care face obiectul prezentului contract în 

perioada/perioadele convenite, în conformitate cu caietul de sarcini si cu obligaţiile asumate. 

9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrarea prevăzuta în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrarii, 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. 

9.3. 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, în limitele 

prevăzute de prezentul contract. 

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, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului.  

(2)Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in 

vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrarile Publice, Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.  

(3)Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.  

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 anunta achizitorul. Pentru 

verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   

9.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a 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) lucrările ce se execută vor fi semnalizate în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru 

a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 

poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.8. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a 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 oricarei alte persoane. 



 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-

interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 

obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.9. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 

sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 

vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 

şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 

ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau 

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) 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 afla pe traseul şantierului.  

9.10. (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 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. 

9.11. Executantul se obligă de a despăgubi 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 legătura 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. 

9.12.  Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii 10/1995 privind 

calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si garantiile ce decurg atat din continutul 

Contractului cat si a prevederilor legale in vigoare.  

9.13.  Executantul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara 

aprobarea prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu 

obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract. 

9.14.  Executantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia 

muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire 

la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea 

discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor. 

9.15.  Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si 

se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia 

si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. 

Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice 

incalcari ale prevederilor in vigoare de catre executant, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, 

inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

9.16. Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrarii asa cum cere legislatia 

aferenta si in vigoare. 

9.17. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Caietului de sarcini aferent Proiectului Tehnic nr. 

01/2020 intocmit de Cosma Alexandru Simion PFA.  

9.18. Executantul va acorda o perioada de garantie lucrarilor de minim 36 de luni  de la data incheierii 

procesului verbal de terminare a lucrarilor. 



 

9.19. Executantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara pentru a efectua acest tip de lucrari. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1. Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina 

sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare 

inregistrata la achizitor. 

10.2.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul 

lucrării, liber de orice sarcină;  

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

suportă de către executant. 

10.3. Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin 

acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si 

calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea 

situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista 

integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in 

care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru 

verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 

10.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.13 din prezentul 

contract. 

10.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia 

finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 

10.6. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de 

la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind 

lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 

10.7. Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, 

in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau  

Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 

10.8. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, 

propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi 

executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 

responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 

10.9. Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in 

notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea 

finalizarii lucrarii. 

 

11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a 

îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut. În cazul în care, 

din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, 

atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului 

Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare 

egala cu 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda 

aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor 

care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate si confirmate de catre Achizitor. 

Penalitatile nu vor putea depasi cuantumul valorii la care sunt aplicate. 

11.2.  În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile termenul în termen de 30 

de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta poate fi obligat la a  plăti o dobanda 

penalizatoare egala cu 0,15%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, 

dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul lucrarilor 

executate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia si-au indeplinit obligatiile contractuale; 

b)creditorul un a primit suma datorata la scadenta , cu excepta cazului in care debitorul un ii este 

imputabila intarzierea. 

Penalitatile nu vor putea depasi cuantumul valorii la care sunt aplicate. 



 

11.3. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în 

completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  

11.4. Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului 

articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile 

pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 

11.5. În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 

contractuale, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o 

incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la 

aplicarea de daune interese moratorii conform art 11.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului 

contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a 

art 166 din HG 395/2016  . 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie 

12.1. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA  respectiv suma de 

_________ lei. 
12.2. Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016). 

12.3. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 

prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 

executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 

valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 

12.4. Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

- in cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea garantiei 

poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de credit sau de o societate  de 

asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului  

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Prestatorul are obligaţia 

de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 

contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Prestatorului până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va 

înştiinţa Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de 

disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către 

contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi 

de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este 

constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în 

favoarea Prestatorului. 

12.5. In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru 

orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de 

buna executie. 

12.6. Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe 

perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie 

trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  

12.7. Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada 

constituirii garantiei de buna executie.  

12.8. Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia 

şi terminarea lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie 

finala a lucrarilor.  



 

In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda 

achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 

executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 

valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 

12.9. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 

obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de 

calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in 

urmatoarele situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei 

de Bună Execuţie;  

(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării 

Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga 

valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea 

remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta 

intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 

(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate 

prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii 

corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie 

retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 

prevederilor art 20, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul 

poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

12.10. Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună 

Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la 

executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul 

nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, 

fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. Plățile parțiale efectuate în 

baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție 

12.11. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

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

la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

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

baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru 

parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 

12.12. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate 

reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de 

bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are 

obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului. 

 

13. Modalitati de plata 

13.1. (1)Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data 

inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului. Factura va fi emisa dupa acceptarea de 

catre achizitor a situatiilor de lucrari.  

(2) La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu :  

Procesele verbale de lucrări ce devin ascunse; 

Procese verbale de receptie calitativa; 

Certificate de calitate; 

Certificate de conformitate; 

Atasamente; 



 

Situatiile de lucrari prezentate la decontare,vor fi intocmite pe articole de lucrari (incadrate conform 

indicatoarelor de norme de deviz editia 1981) , in conformitate cu HG 907/2016. 

Nu se accepta pentru decontare si se returneaza situatiile de lucrari care se incadreaza in situatiile de mai 

jos: - Nu se incadreaza in limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuiala 

      - Situatiile de lucrari sunt incomplete (nu sunt insotite de toate anexele). 

13.2. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre 

achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 

litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea facturii finale si 

plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

13.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

 

    14. Recepţie şi verificări 

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrarii pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a  receptiona 

si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la data inregistrarii notificarii in acest sens, 

depuse de catre executant la Primaria Comunei Beclean. 

14.2. Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a Executantului cu privire la ziua şi ora 

stabilită pentru verificare. 

14.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Executantului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

14.4. Dacă Executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 

verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Executantului, iar acesta va accepta 

rezultatele ca fiind corecte. 

14.5. Executantul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data luării 

la cunoştinţă  

14.6. Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva 

remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

14.7. (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) Personalul de specialitate nominalizat în ofertă va participa la verificarea lucrărilor executate şi la 

întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse.  

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare lucrarilor 

15.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrarii de la data mentionata in ordinul de 

începere a contractului.  

(2) Predarea amplasamentului se va face ulterior constituirii garantiei de buna executie a contractului. 

(3) In vederea predarii amplasamentului, Achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va convoca 

in scris Executantul in vederea predarii amplasamentului si a semnarii procesului verbal de predare-

primire. 

(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire 

si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la art. 15, sub 

sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 0,01 % din valoarea 

contractului, fara TVA. 

(5) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la art. 

15, daca acest fapt se datoreaza vinei Achizitorului (inclusiv netransmiterea documentului de convocare 

in vederea predarii amplasamentului), sau unui caz de forta majora. 

(6) În cazul în care Executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili 

de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarii; . 



 

15.2. (1) Lucrarea executata 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 executarii lucrarii. 

(2) În cazul în care:orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului, sau alte circumstanţe 

neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Executant, 

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrarii sau a oricărei faze a 

acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare şi vor semna un act adiţional. 

15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul 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. 

15.4. 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 lucrărilor. 

15.5. 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 Executantul 

15.6. Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 11.1, acesta are dreptul de a sista lucrările 

sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea 

termenului prevăzut la clauza 11.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

15.7. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat în termenul 

convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.8. (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.  

15.9. 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. 

15.10. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1. Pentru lucrarea executata, platile datorate Executantului sunt preturile declarate in propunerea 

financiara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada contractului. 

 

17. Amendamente 

17.1. Partile contractante au drepul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

17.2. Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile 

sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 

contractului. 

 

18. Cesiunea 

18.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

18.2. Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor executate. 

18.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni. 

18.4. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 



 

18.5. La încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, contractantul principal are obligatia de a 

cesiona achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. In aceasta situatie contractantul 

cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică va fi înlocuit de un nou 

contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora. 

 

19. Subcontractanţi 

19.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 

în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

19.2. (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. 

19.3. (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. 

19.4. Executantul nu poate schimba subcontractantul declarat în ofertă dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract şi va prelua partea de lucrări a acestuia. Schimbarea subcontractantului nu va 

determina schimbarea  preţului contractului şi va fi notificată achizitorului. 

 

20. Rezilierea si incetarea contractului 

20.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii : 

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului 

contract şi legislaţiei aplicabile; 

b) prin acordul părţilor consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 

contractuale. 

20.2 În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Prestator a 

obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

20.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 

părţile contractante. 

20.4 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia 

notificării Prestatorului cu cel puţin 5 zile înainte de momentul denunţării. În acest caz, prestatorul are 

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

denunţării unilaterale a contractului. 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în 

una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor ; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în 

vigoare. 

20.5  Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau 

cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 



 

 

21. Caracterul de document public 

21.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 

nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.   

 

22. Forţa majoră 

22.1. Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 

22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3. Indeplinirea 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. 

22.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 

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

consecinţelor. 

22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc 

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

către instanţele judecatoreşti competente. 

 

24. Limba care guvernează contractul 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicari 

25.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris  inclusiv situaţiile de lucrări trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii 

cât şi în momentul primirii. 

25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

27.Confidentialitatea datelor 

27.1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind 

protectia datelor  cu caracter personal (GDPR). 

 

Părţile au înţeles să încheie la sediul achizitorului astăzi ________ prezentul contract în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.     

 

        Achizitor,                                                                       Contractant, 

Comuna Beclean,                                                         

          Primar,                             

Motrescu Vasile-Claudiu                                                          



 

Formularul nr. 1 

 

    Operator economic 

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

       (denumirea) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre,  

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

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, ………………….. reprezentanti ai 

ofertantului cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile 

…………..(denumirea lucrarilor) pentru suma de …………….(suma in litere si in cifre, precum si 

moneda ofertei) platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in 

valoare de ………(suma in litere si in cifre). 

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat 

mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor si sa terminam lucrarile in 

conformitate cu graficul de executie ce va fi convenit cu autoritatea contractanta. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de …………..zile (durata in 

cifre si litere), respective pana la data de …………(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie 

pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajat intre noi. 

5. Precizam ca nu depunem oferta alternative.  

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe  

care o puteti primi.  

 

 

 

Data                

 

 

 

……………………(semnatura) 

In calitate de……………, legal autorizat sa semnez 

oferta pentru si in numele ………………………..(denumirea/ numele operatorului economic) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 2 

 

    Operator economic 

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

       (denumirea) 

 

 

 

 

DECLARATIE RESPECTAREA ART.51 DIN LEGEA NR.98/2016 PRIVIND 

ACHIZITIILE PUBLICE 

 

 

 

 

 

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

ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa efectuez serviciile, pe parcursul 

indeplinirii contractului,  in conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social si 

al relatiilor de munca , stabilite prin legislatia adoptata de Uniunea Europeana  si legislatia 

nationala. 

De asemena, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont: de prevederile 

Caietelor de Sarcini, de  obligatiile referitoare la conditiiile de munca si de protectie a muncii si 

am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

 

 

 

 

 

Data  

 

 

 

Ofertant, 

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

(nume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 3 

 

    Operator economic 

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

       (denumirea) 

 

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 
 

 

 

 

    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. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 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, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, 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. 

    Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

    Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal 

referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

 

 

 

    Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

    Numele şi prenumele semnatarului                                      ................. 

    Capacitate de semnătură                                                       ................. 

    Data                                                                                       ................. 

 

 

 

 

 

 

    NOTĂ: 

    Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 

reprezentantul său legal. 

 

    



 

 
Formular nr. 4 

 

 

Operator economic 

    .................      (denumirea) 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

 

 

 

        Subsemnatul, ............................................................................................ reprezentant împuternicit al 

............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului ..................................................., la Anuntul de 

Participare- Achizitie Directa pentru atribuirea contractului de lucrari având ca obiect: 

„Extindere rețea de apă  și canalizare la teren sport  sat Hurez, Comuna Beclean, sat Hurez”, 

organizată  de Comuna Beclean, 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. 165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu mi-am încălcat obligaţiile 

privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost 

stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 

conformitate cu prevederile legale. 

    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. 

    Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

    Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor 

la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

 

 

    Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

    Numele şi prenumele semnatarului                                     

    Capacitate de semnătură                                                       ................. 

    Data                                                                                        

 

 

 

 

 

    NOTĂ: 

    Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său 

legal. 



 

 

 

Formularul nr. 5 

 

    Operator economic 

    .................      (denumirea) 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 
 

    Subsemnatul, ............................................................................................ reprezentant împuternicit al 

............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului ..................................................., la Anuntul de Participare- 

Achizitie Directa pentru atribuirea contractului de lucrari având ca obiect:  

„Extindere rețea de apă  și canalizare la teren sport  sat Hurez, Comuna Beclean, sat Hurez”, organizată  

de Comuna Beclean declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 alin 

(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 3 ani: 

    a) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a încălcat obligaţiile stabilite 

potrivit art. 51 din Legea 98/2016; 

    b) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu se află în procedura 

insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a comis o abatere profesională 

gravă care îi pune în discuţie integritatea; 

    d) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a încheiat cu alţi operatori 

economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu se află într-o situaţie de 

conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    f) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a participat anterior la 

pregătirea procedurii de atribuire; 

    g) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu şi-a încălcat în mod grav sau 

repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de 

achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, având drept consecință încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    h) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu este în situația în care să 

prezinte declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante; 

    i) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a încercat să influenţeze în 

mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante. 

 

    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. 

    Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

    Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor 

la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 

3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

    Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

    Numele şi prenumele semnatarului                                      ................. 

    Capacitate de semnătură                                                       ................. 

    Data                                                                                       ................. 

 

------------ 

     

    NOTĂ: 



    Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său 

legal. 
 

 

Formularul nr. 6 

 

     
 

    Operator economic 

    .................  (denumirea) 

 

 

 

 

Declaraţie privind conflictul de interese 
 

 

    Subsemnatul, ................................., reprezentant împuternicit al ........................................................, 

    (denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 

aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

    În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justiţiei - oficiul registrului comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) 

[sau] extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din 

care să rezulte că nu am acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în Lista persoane cu functii 

de decizie.     

    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. 

    Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal 

referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă". 

 

 

 

 

    Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 

    Numele şi prenumele semnatarului                                      ................. 

    Capacitate de semnătură                                                       ................. 

    Data                                                                                       ................. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formularul nr. 7 

 

     
    Operator economic 

    .................  (denumirea) 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

 

              Subsemnatul ________________________________________ , prin prezenta declar ca 

am fost informat  ca  datele cu caracter  personal  sunt  prelucrate  in scopul si pentru indeplinirea  

atributiilor legale ale institutiei. 

  Am luat la cunostinta ca informatiile  din  cererea  depusa   si  din  actele anexate  la  aceasta , 

vor fi prelucrate  cu respectarea  prevederilor  Regulamentului  (UE)2016/679  privind protectia 

persoanelor fizice in ceea  ce  priveste  prelucrarea  datelor  cu caracter  personal , si  libera  

circulatie a acestor date. 

  Subsemnatul   precizez ca adresa  de  email  personala  si  oficiala in relatia cu Primaria Comunei 

Beclean, ………………………………………………………. . 

Data                                                                                          Semnatura  solicitantului 

___________________                                                                  

____________________________ 

Informatii suplimentare privind datele cu caracter personal pot fi accesate  pe www.mmanpis.ro  

sau pe  www.brasov.mmanpis.ro 

 

http://www.mmanpis.ro/

