FORMULARE
Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
contractante
.........................................
(denumirea / numele, adresa, număr înregistrare,
CUI, telefon, fax)
nr.
.............

Înregistrat la sediul autorității

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

/

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

ora

SCRISOARE DE INAINTARE
Către :
Primaria Municipiului Vatra Dornei,
Adresă: Vatra Dornei, str Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Suceava
Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de lucrări ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 DIN
MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, noi ____________________________ (denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conținând, in original:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
2. Informații in legătură cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicări la prezenta
procedura: ......................................................................................(denumire ofertant,
localitate, strada, număr, cod poștal etc.)
- număr telefon ........................................
- număr fax valabil pentru comunicări ...............................................
- adresa e-mail valabila pentru comunicări ......................................
Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerințele.
Data completării : [……...................................]
Numele si prenumele: [……...................................]
Funcția: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: [……...................................]
Semnătura .........................................
Stampila
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Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziție publica de lucrări având ca obiect ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA
GIMNAZIALA NR. 4 DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, organizată de Municipiul Vatra
Dornei, reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant împuternicit in calitate de .................................................., declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10—13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare
ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……..
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Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect ” AMENAJARE TEREN
DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, organizată
de Municipiul Vatra Dornei, reprezentată prin subsemnatul …………………….. (nume si
prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit in calitate de
.................................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ne aflam /încadrăm in nici una dintre situațiile prevăzute la art.
165 din Legea 98/2016.
2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării
declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare
privind eligibilitatea noastră, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante –
Municipiul Vatra Dornei, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea
noastră.
4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……............
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Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
Privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziție publică de lucrări având ca obiect ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA
GIMNAZIALA NR. 4 DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, organizată de Municipiul Vatra
Dornei, reprezentata prin subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), in calitate de
.................................................., declar pe propria răspundere, sub
sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la
art. 167 din Legea 98/2016, respectiv că :
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire, și nu am condus la o distorsionare a
concurenței;
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu am transmis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante ;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să
obținem informații confidențiale.
2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor
si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum
si experiența, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – Municipiul Vatra
Dornei, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră.
4. Înțeleg ca in cazul in care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul in declarații.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele și prenume)____________________, (semnătura și ștampilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ……..
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Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, număr înregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE
Obiectul contractului: ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 DIN
MUNICIPIUL VATRA DORNEI”
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant împuternicit al ...................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in
numele asocierii (daca este cazul) ca:
- ne însușim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu următoarele
amendamente*):
a) .........................
b) .........................
.................................

Data completării ...........
Numele si prenumele: [……...................................]
Funcția: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnătura .........................................
Stampila
*)

Autoritatea contractanta a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul
trebuie sa si le însușească la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertanții au
dreptul sa propună amendamente odată cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale
specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă. Propunerile ofertanților de modificare a
clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul
documentației de atribuire, trebuie sa nu fie în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din
urma.
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Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către :
Primaria Municipiului Vatra Dornei
Adresă: Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Suceava
1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din
Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului
.......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm
contractul de lucrări ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 DIN
MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările
specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu
propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din
propunerea noastră financiară.
2. Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică
oferim un preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda –
din propunerea financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de
_________________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda].
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ (durata in litere si in cifre) zile, respectiv până la data
de ____________________(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativa";
_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.
Data _____/_____/_____
_____________(semnătura, in calitate de _____________________, legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
6
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Anexă Formularul nr. 6
Candidatul/ofertantul
__________________
(denumirea/numele
Adresa, telefon, fax, e-mail)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

2

3
4

5

6

Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
……………………....
(se specifica modul în
forma :
care
se
constituie
garanția
de
bună
execuție care trebuie să
fie în concordanță cu
datele din contract)
………………………….
Cuantumul garanției de bună execuție
(% din prețul ofertat)
Perioada de garanţie de bună execuție
…………………………..
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 …………………………..
(numărul
de
zile
lucrărilor
calendaristice de la data
semnării contractului)
Perioada medie de remediere a defectelor
…………………………..
(zile calendaristice)

.
Ofertant,
(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal
Calitatea / Funcția
Semnătura și ștampila)
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Formular nr. 7
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către,
_____________________________________________________
Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru serviciile solicitate în cadrul prezentei proceduri.
1. Examinând documentația pentru procedura de atribuire a contractului de lucrări ” AMENAJARE
TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”,
____________________________ ______________________ (denumire ofertant), cu sediul
_____________________________ ___________ (adresa), număr de identificare fiscală
__________________________, cont bancar ________________________________deschis la
Trezoreria _____________ reprezentată prin _______________________________ (numele si
prenumele), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de
atribuire, să executam lucrarile solicitate în cadrul prezentei proceduri respectând întocmai
termenele și metodologia detaliată de către Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini,
precum și toate celelalte cerințe tehnice minime specificate de aceasta.
2. Certificăm prin semnătură și ștampilă că lucrarile pe care le vom executa vor fi conforme cu
specificațiile tehnice prezentate în ofertă. În cazul identificării unor neconformități, ne obligăm
să plătim daune interese.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă termen de ____ zile, respectiv până la data
de ____________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contractangajament între noi.
5. Declarăm pe propria răspundere, că în activitatea care face obiectul contractului avem
asigurate toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la asigurarea sănătății și
securității în muncă (www.mmuncii.ro)condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de
munca.
6. Specificațiile tehnice ale lucrarilor :
Se va face corespondența cu cerințele Autorității Contractante, in acest sens ofertantul trebuind să
demonstreze înțelegerea prevederilor din Caietul de sarcini si sa prezinte :
- Formularele completate conform caietului de sarcini,
- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.
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Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:
 la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca.
 pe parcursul îndeplinirii contractului, voi respecta obligatiile relevante din domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, care sunt în vigoare în România.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele în clar)__________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele ______________________________,(denumire/nume operator economic)
(semnătura și ștampila)
(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal
Calitatea / Funcția
Semnătura și ștampila)
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Formular nr. 8
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
înţeleg că entitatea 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.

Nr
.
crt
.

Obiect
contract

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitate
a
prestat
orului*)

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

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract**)

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.
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Contract de lucrări
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat
prezentul contract de furnizare produse,
între
Municipiul Vatra Dornei , adresă: str. Mihai Eminescu, nr.17, mun. VATRA DORNEI, jud. Suceava,
cod.725700, telefon/fax 0230/375 229, 375 170, cod fiscal 25611883, cont RO62 TREZ 24A7 0500 0560
101X deschis la Trezoreria Vatra Dornei, reprezentată prin Ilie Boncheș, funcţia primar, 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
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate
contractantă, în calitate de “achizitor”, și un furnizor de produse, în calitate de “furnizor” și toate anexele
sale;
b. achizitor și furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract pentru produsele efectiv acceptate
ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și
orice alte asemenea obligații 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 și esențială 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 și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
g. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
h. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în specificațiile
tehnice;
i. conflict de interese - înseamnă orice eveniment influențând capacitatea furnizorului de a exprima o
opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde
prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu
alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile
oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul furnizorului;
j. daune-interese – compensări sau despăgubiri bănești pe care o parte le poate cere celeilalte părți, pe
calea instanței, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau
cu întârziere a obligațiilor contractuale;
k. penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în
culpă urmează să o plătească, o parte celeilalte părți, conform legii sau contractului, în caz de
neexecutare sau neexecutare corespunzătoare a clauzelor contractuale;
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l. termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de
Comerț (CIC);
m. forța majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte
catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă,
ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
n. 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- Executantul se obligă să execute ” AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA
NR. 4 DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil
executantului de către achizitor, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei.
4.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, în cuantum de maxim
30% din valoarea contractului, în condițiile legii.
5. Durata contractului
5.1 – Durata executie a contractului este ..........................
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea
amplasamentului, respectiv la data de ......
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.
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9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze ...................................... 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.
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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 12 luni 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 și finalizarea
lucrărilor ............................................ in termen de ............
10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine si de a pune la dispozitie executantului
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:
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amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
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.
a)
b)
c)
d)

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 15 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului : 0,1%/zi intarziere.
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 : 0,1%/zi intarziere
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 5 % din
valoarea contractului fara TVA si se constituie in conformitate cu prevederile art.40 din HG 395/2016.
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 după cum urmează:
a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrărilor, dacă 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 lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.
12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
13. Începerea şi execuţia lucrărilor
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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.
(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.
(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.
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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 comunicarea
facturii de către acesta, 30 zile.
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. Imediat ce
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.3 - 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.
17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de
recepţie finală.
18. Ajustarea preţului contractului
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Nu se ajusteaza
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 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.
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.
20.3 - 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.
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.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - 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,
Executant,
............................
(semnătură autorizată)
(semnătură autorizată)
LS
LS
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