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                                                      SECŢIUNEA I      
          

 
Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura de achiziţie directă 

a contractului privind  lucrarea”Realizare gard in Cimitirul Municipal din 
Oradea”   
 
Valoarea estimata a achizitiei :  28.782 lei fara tva reprezentand 
echivalentul in lei a 6.510,73 euro la cursul comunicat de BNR la data de 
23.09.2015, un euro = 4,4207 lei 
 
Codul CPV:  45342000 - 6 – montare garduri 
                      34928200– 0 - garduri 
 
 
Sursa de finanţare: .bugetul de investitii al SC ADP SA Oradea 
 
 
Perioada de valabilitate a ofertelor: .40 de zile de la data limita de depunere 
a ofertelor 
Obiectul achizitiei directe: „Realizare gard in Cimitirul Municipal din 
Oradea” 
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie 
publica 



 
Documentele de calificare solicitate 
 

-  Se vor prezenta urmatoarele documente: 
1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului” (conform 
formularului anexat in documentatie- prin care sa dovedeasca ca nu se 
incadreaza la prevederile art 180,181 si  69ˆ1   din OUG 34/2006 
 
2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului  
(copie cui) de pe langa Tribunalele Teritoriale sau Certificat constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele 
teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul 
Comertului, republicata si actualizata, termen maxim intre emitere si data 
limita de depunere a ofertelor – 30 zile  din care sa rezulte ca obiectul de 
activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul 
ce face obiectul achizitiei. 
Forma de prezentare - certificatul de inregistrare se va prezenta în copie 
lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si 
continand mentiunea "conform cu originalul";  
 
3. Fisa de informatii generale – (Formular nr. 11-INFORMATII GENERALE) 
din care sa reiasa datele de identificare, numarul de telefon, fax, contul 
deschis la Trezorerie si cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (……………). 
 
4. Experienta similara -  Declaraţie privind lista principalelor lucrari 
similare efectuate în ultimii 5 ani (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) (Formular 
nr. D anexat) – din care sa rezulte realizarea in ultimii 5 ani a cel putin unui 
contract, insotit de copia xerox a respectivului contract. 
 
Oferta va contine:  - a)  documentele de calificare solicitate mai sus; 
                                 b) propunerea tehnica:- care se va elabora in 
conformitate cu cerintele caietelor de sarcini si a celor din lista cuprinzând 
cantităţilor de lucrări, in acest scop propunerea tehnica va contine: 

 o descriere cat mai detaliata a specificatiilor tehnice continute in 
caietul de sarcini si în listă; 

 ofertantul îşi va asuma prin propunerea tehnică obligativitatea de 
a asigura calitatea lucrărilor şi a garnta pentru ele. 

                                c) - propunerea financiara - se va prezenta in 
conformitate cu Formularul de Oferta anexat, si va contine pretul 
total in lei fara TVA. Propunerea financiara va cuprinde pe langa 
Formularul de Oferta si un centralizator (tabel) întocmit de ofertant, 
care va contine detalierea pretului total al ofertei. 

      Pretul ofertei total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau 
ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. 
 

* NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de 
sustinere din partea unui tert. 

* NU se accepta oferte alternative la oferta de baza 



* NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate 
expeditorului nedeschise. 

* Ofertantii care incepand cu data de 20.02.2012 au refuzat 
semnarea contractului de achizitie publica sau si-au retras 
oferta dupa deschiderea acesteia,  vor fi respinsi din  toate 
achizitiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 
2015. 

*Se solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate in 
documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor. 

 
Modul de intocmire a ofertei 
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si  financiara se 
intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc fiecare in plicuri separate 
marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si 
netransparent .  
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 

1. denumirea si adresa autoritatii contractante,  
denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta 
privind achizitia directa ………………………” ) 

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei 
intarziate nedeschisa 

3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 
09.10.2015, ORA  10,00 

4. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, 
documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza : 

1  scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)  
 
Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate 
admisibile. 
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Piaţa Emanuil Gojdu 
nr. 21, Oradea, judeţul Bihor 
 
Data limită pentru depunerea ofertei-  09.10.2015  ora  9:00 
 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 09.10.2015 ora 10:00 la sediul 

SC ADP SA Oradea.  

 
 
 Consilier Achiziţii Publice 
    Alexandru Florin 
 

 
 
 
 
 
 



SECTIUNEA II – CAIETE DE SARCINI 
 

Atasate docuemtatiei 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SECTIUNEA III– FORMULARE 
 
Formular 2B* 
  OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare 
 
 
 
 Subscrisa …………………………………, cu sediul în 
………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI 
……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de 
…………………………….., în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
…………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi 
următoarele documente: 
1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în 
cuantumul şi în forma stabilită de Dumneavoastră prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei, 
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie, 
3. documentele care însoţesc oferta. 
 
 
 
 În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate 
cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 
 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 
Data completării .............................. 
Operator economic 
 
Formular  nr. 10 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 



Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 
(denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 
180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
      Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de 
................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe propria răspundere 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. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv: 
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 
e) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie. 



Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 
(denumirea operatorului economic), în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 
codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 
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. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006 respectiv: 
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau 
de supervizare şi/sau  acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum 
sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul autorităţii contractante. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE 

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

INFORMAŢII GENERALE 
 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există 
autorizare..................................(se va atasa, certificatul constatator 
conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul 
contractului de achiziţie). 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
 
 
Operator economic, 
.................................. 
(semnătură autorizată) 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
                                                                                                             Formular B 
 

 
 
 
 



 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele 

operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent 
la procedura de .......................................................................[ se menţionează 
procedura] pentru achiziţia 
de.................................................................................................................. [se 
inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la 
data de ................. [se inserează data], organizată de 
.................................................................... [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-

sindic; 
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în 
care este stabilit până la data solicitată................. 

- în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca 
urmare nu am produs prejudicii beneficiarilor; 

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

- nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de 
către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie. 

              
 
   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                             Formular D 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRARI ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
.........................................................................................                               
                                  (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, 
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................  
                                                                                                    (denumirea si 
adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………… 
                                 (se precizează data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei) 
                
Operator economic, 
 ………………. 
 (semnatura autorizată ) 
 
Nr. 
Crt. 
 
 
 

 
Obiectul 
contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/n
umele 
beneficiarulu
i/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 
prestatorului
*) 

 
Preţul 
total al 
contract
ului  

 
Procent  
îndeplinit 
de 
prestator 
% 

 
Cantitat
ea 
(U.M.) 

 
Perioa
da de 
derular
e**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

         



..... 
 
 
 
 

        

 

Anexa nr. 26– Formular de oferta produse 
.................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 FORMULAR DE OFERTĂ 
Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus menţionată, să furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără 
opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să 
furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile 
neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru 
suma de .................................................... plătibilă după recepţia produselor, (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină 
opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de 
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp anexat. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ 
zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... 
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 



Anexa 11 –FORMULAR NR. 5 - Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 
Subsemnatul___________________, reprezentant legal al 

___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 
procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne 
aflam in situatia prevazuta la art. 69 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/tertul sustinator  (se 
alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________  
nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere 
sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt 
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in 
relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin 
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.  

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in 
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in 
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « 
Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea 
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute 
la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in 
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru 
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amenda ». 
 
Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului    
 ....................................... 
Numele  si prenumele semnatarului                                                 
........................................ 
Capacitate de semnatura                                                             
.......................................... 
Detalii despre ofertant                                                             
.......................................... 
Numele ofertantului                                                                         
..........................................     



Tara de resedinta                                                                     
..........................................  
Adresa .                                                                                           
......................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)                      
..........................................  
Telefon / Fax                                                                                  
..........................................  
Data                                                                                              
..........................................  
 
Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de catre 

reprezentantul ofertantului.Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va 
prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in care ofertantul 

declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi 
completata si de catre sub-contractor/sub-contractori si va fi semnata de 
reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui asociat/sub-co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model de contract de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat 
prezentul contract de lucrări, între : 

 
1. Părţi contractante : 

1. SC. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA. cu sediul în Mun. Oradea, P-
ţa Emanuil Gojdu, nr. 21, Jud. Bihor, telefon/fax 0259/440.438, cont bancar nr. 
RO21RNCB0032046483480001 deschis la BCR. Sucursala Oradea, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J. 05/1/1995, CUI. RO. 7997507, reprezentată legal prin 
Andrica Liviu, director general şi Mocan Ioana, director economic, în calitate de 
achizitor/beneficiar, pe de o parte 
şi  

2. SC____________________, adresa sediu 
_______________________________ telefon/fax _________________________, 
număr de înmatriculare ______________________, cod fiscal ____________, cont 
_______________________, deschis la Banca Comercială Română, sucursala 
Oradea, reprezentat prin ______________, administrator, în calitate de executant, 
pe de altă parte. 
 
2.  Obiectul contractului 
2.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea 
_______________________, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract şi anexele la acesta. 
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul lucrării 
____________________. 
 
3.  Preţul contractului 
3.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de ______________________..  
 
4. Durata contractului 
4.1 – Durata prezentului contract, în sensul îndeplinirii obligaţiilor de către executant 
de executare, finalizare şi întreţinere a lucrărilor, este de ____________ începând cu 
data semnării prezentului contract ( dată care coincide cu data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor) 
4.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor 
obligaţiilor de către părţile contractante. 
 
5. Documentele contractului 
5.1  - Documentele contractului sunt: 
 - propunerea tehnică ; 



 - propunerea financiară ; 
 - caiet sarcini ; 
 - alte acte. 
 
6. Obligaţiile principale ale executantului   
6.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrarea 
_______________________ precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 
promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi 
anexele la acesta, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract şi 
anexele la acesta. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 
provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.   
6.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind 
calitatea în construcţii. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător 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 proiectate de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de 
măsurători (ataşamentele) şi, după caz, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
6.3 - (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. 
6.4 - (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 sau achizitor. Pentru verificarea trasării de către proiectant sau achizitor, 
executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   



6.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

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; 

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;  

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. 

6.6 - 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.  
6.7 - (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. 
6.8 - (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. 
 (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 afla pe 
traseul şantierului.  
6.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

 de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

 de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, 
surplus de materiale; 

 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. 
6.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 3 ani de la recepţia lucrării şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrării. 
6.11  -  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. 
 
7. Obligaţiile achizitorului 
7.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor. 
7.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea de şantier; 
căile de acces rutier ; 
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. 
7.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la data 
încheierii prezentului contract de lucrări. 
7.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 
referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului 
precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
7.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 



7.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
 
 
8.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
8.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de 
a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 1 % pe zi de întârziere din preţul contractului până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor contractuale. 
8.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei de plată convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi de întârziere din 
plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor de plată asumate. 
8.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 
9. Garanţia de bună execuţie a contractului 
9.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului 
în cuantum de 10 % din valoarea contractului, adică ______________, (respectiv 
50% pentru IMM-uri, adică _____________) până la îndeplinirea totală a obligaţiilor 
asumate, respectiv până la încheierea procesului verbal de recepţie a lucrării fără 
obiecţiuni. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită fie prin 
depunere în cont bancar la dispoziţia achizitorului, fie prin scrisoare de garanţie 
bancară sau alt mod admis de lege.  
9.2 – Contractul se va incheia şi va produce efecte numai după ce executantul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
9.3 -  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.    
9.4– Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:  70 % la 
recepţie şi 30% la expirarea garantiei dată lucrării. 
9.5 - Garanţia tehnică (garanţia acordată lucrării) este distinctă de garanţia de bună 
execuţie a contractului. 
 
10. Asigurări 
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 
şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către executant. 



(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente. 
10.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 
compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia 
unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului. 
 
 
11. Începerea şi execuţia lucrărilor 
11.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data semnării prezentului 
contract, dată care coincide cu 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. 
11.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze, execute şi finalizeze (să fie terminate) în 
termenul stabilit _____________ de la data semnării prezentului contract. 
 (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, 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. 
11.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 
de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile date. 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.  
11.4 - (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 recepţiei finale 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. 
11.5 - (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, 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. 
 
12. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
12.1 - 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: 

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

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

 
13. Finalizarea lucrărilor 
13.1 - Ansamblul lucrărilor obiect al prezentului contract, trebuie finalizat în 
termenul convenit, respectiv __________________________.  
13.2 - (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. Recepţia se va efectua de către achizitor în maxim 14 zile de la 
primirea notificării din partea executantului. 
(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 ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
13.3 - 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. 
13.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.  
 
14. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
14.1 - Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 3 ani şi curge de la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor. 
14.2 - (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, contracţiilor 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 parţi 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. 
14.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 13.2, 
alin.(1), 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. 
 
15. Modalităţi de plată 
15.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile 
de la emiterea şi comunicarea facturii de către acesta. Emiterea şi comunicarea 
facturii privind preţul lucrărilor se va realiza numai după efectuarea recepţiei finale 
fără obiectiuni. 
 
16. Ajustarea  preţului contractului 
16.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului nu se  actualizează, fiind ferm. 
 
17. Amendamente  
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
(3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el, după caz în proiect, caietul 
de sarcini etc. pe durata îndeplinirii contractului. 
 
18. Subcontractanţi 
18.1 – nu este cazul ; 
 
19. Cesiunea 
19.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
19.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majora 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 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. 
20.5 - 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. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - 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. 
21.2 - 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, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi 
Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti competente din România.  
 
22. Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. Comunicari 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi, _____________________ prezentul contract în trei 
exemplare. 
 

                         
 
  ACHIZITOR :      EXECUTANT : 
     


