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CONTRACT DE PREST RI SERVICII 

de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia”, cod SMIS 119070 

 

Nr. …………/2021 - …..  din …./... /2021 

 

 

 

1. Părţile contractante: 
 

JUDE UL IALOMI A, persoanăă juridicăă deă dreptă public cuă sediulă înă Municipiulă
Slobozia,ăPiaţaăRevoluţiei,ănr.1, jud.ăIalomiţa,ăăcodăpoştală920032,ătelefonănr.ă(+4)0243.230.200;ă
(+4)0243.230.201, fax nr. (+4)0243.230.250; (+4)0243.232.100; cod fiscal 4231776, cod IBAN 

RO54TREZ24A840301710101X, deschis  la Trezoreria Slobozia, e-mail: cji@cicnet.ro, 

reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, PREŞEDINTE alăConsiliuluiăJudeţeanăIalomiţa,ăînă
calitate de Achizitor, pe de o parte  

 

şi 
 

           ..........................................., cuăsediulăînă…………………………, nr. ……..,  bl. ….., ap. 

…., codă po tală ………., sector …...,  telefon: ………………..,ă e-mail ………………………., 
înregistratăă laă ………………………… sub nr. ………………………, CUI 

……………………………, cont IBAN ………………………………………….., deschis la 

……………………………………, reprezentatăă prin………………………………….,   înă
calitate de SUPERVIZOR,ăpeădeăaltăăparte,ăauăconvenitădeăcomunăacordăîncheiereaăprezentuluiă
contractădeăprestăriăservicii,ăcu următoareleăclauze: 

 

       2. Definiţii 
a. contract - prezentulăContractăşiătoateăanexeleăsale; 
b. Achizitor şi Prestator - părţileăcontractante,ăaşaăcumăsuntăacesteaănumiteăînăprezentulă

contract; 

c. preţul contractului - preţulă plătibilă supervizorului deă cătreă Achizitor,ă înă bazaă
Contractului,ăpentruăîndeplinireaăintegralăăşiăcorespunzătoareăaătuturorăobligaţiilorăsale,ăasumateă
prin Contract; 

d. amplasamentul lucrării - loculăînăcareăsupervizorulăexecutăălucrărileăcareăfacăobiectulă
prezentului Contract; 

e. standarde - reglementărileătehniceăsauăoriceăalteăasemeneaănormeăobligatorii; 
f. durata contractului - intervalulă deă timpă înă careă prezentulă Contractă opereazăă valabilă

întreăpărţi,ăpotrivitălegii,ăOferteiăşiăDocumentaţieiădeăatribuire,ădeălaădataăintrăriiăsaleăînăvigoareăşiă
pânăălaăepuizareaăconvenţionalăăsauălegalăăaăoricăruiăefectăpeăcareăîlăproduce,ăinclusivăperioadaă
deăgaranţieăşiăeventualeleăpretenţiiăfondateăpeăclauzeleăsale; 

g. durata de prestare servicii - intervalulădeă timpă înăcareăauă locăoperaţiunile pe care le 

presupuneăîndeplinireaăContractului,ăastfelăcumăesteăaceastaăprezentatăăînăOfertăăşiăînăContract,ă
incluzândăoperaţiunileăpreliminareăşiăfinale,ăprevizibileăşiăimprevizibile; 

h. oferta - actulăjuridicăprinăcareăoperatorulăeconomicăîşiămanifestăăvoinţaădeăaăseăangajaă
dinăpunctădeăvedereăjuridicăîntr-unăcontractădeăachiziţieăpublică;ă 

i. propunerea  financiară - parteă aă Oferteiă ceă cuprindeă informaţiileă cuă privireă laă preţ,ă
tarif,ă alteăcondiţiiă financiareă şiă comercialeă corespunzătoareă satisfacerii cerinţeloră solicitateăprină
Documentaţiaădeăatribuire; 
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j. forţa majoră – (art. 1351ăCodăCivil)ăunăevenimentămaiăpresusădeăcontrolulăpărţilor,ăcareă
nuă seă datoreazăă greşeliiă sauă vineiă acestora,ă careă nuă puteaă fiă prevăzută laă momentulă încheieriiă
Contractuluiă şi careă faceă imposibilăă executareaă şi,ă respectiv,ă îndeplinireaă Contractului;ă suntă
considerateăasemeneaăevenimente:ărăzboaie,ărevoluţii,ăincendii,ăinundaţiiăsauăoriceăalteăcatastrofeă
naturale,ărestricţiiăapăruteăcaăurmareăaăuneiăcarantine,ăembargou,ăenumerareaănefiindăexhaustivă,ă
ciăenunţiativă.ăNuăesteăconsideratăforţăămajorăăunăevenimentăasemeneaăcelorădeămaiăsusăcare,ăfărăă
aăcreaăoăimposibilitateădeăexecutare,ăfaceăextremădeăcostisitoareăexecutareaăobligaţiilorăuneiaădină
părţi; 

k. şantier – înseamnăă locurileă puseă laă dispoziţieă deă cătreăAchizitor,ă undeă urmeazăă aă fiă
executateălucrărileăprecumăşiăoricareăalteălocuriăprevăzuteăînăContractăcaăfiindăpărţiăcomponenteă
aleăşantierului; 

l. zi - zileă calendaristice,ă înă afaraă cazuluiă înă careă seă menţioneazăă expresă căă sunt zile 

lucrătoare;ăluna - lunaăcalendaristică;ăan - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1. Înăprezentulă contract,ă cuă excepţiaăuneiăprevederiă contrare,ă cuvinteleă laă formaă singularăvoră
includeăformaădeăpluralăşiăviceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

  

              4. Obiectul  contractului 

4.1. Supervizorulă seă obligăă săă săă prestezeă serviciileă de asistență tehnică-dirigenție de șantier 
pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070, înă
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, ofertei tehnice, contractului de lucrăriă şiă cuă
celelalteăobligaţiiăasumateăprinăprezentulăcontract,ăprecumăşiăcuădispoziţiile legaleăînăvigoare.  
 

5. Preţul contractului 
5.1. Achizitorulă seă obligăă săă plăteascăă Prestatorului preţulă convenită pentruă îndeplinireaă
contractului de servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: 
„Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070. 

5.2. Preţulăconvenităpentruăîndeplinireaăcontractului,ărespectivăpreţulăserviciilorăprestate,ăplătibilă
Prestatorului deă cătreă Achizitor, este de …………………., la careă seă adaugă TVA, conform 

prevederilorălegaleăînăvigoare,ăînăsumăădeă..................., prețul total este de .................... lei. 

5.3. ValoareaăcontractuluiăfărăăTVA,ăprevăzutăălaăart.ă5.2.ăvaăstaălaăbazaăcalcululuiăpenalitățiloră
deă întârziere,ă respectiv a dauneloră interese,ă prevăzuteă la art.12.1, 12.2 respectiv 12.6 din 

prezentul contract. 

 

6. Modalităţi de plată 

6.1. Achizitorul are obligaţiaădeă aă efectuaăplataă cătreă supervizor înă termenădeă30ădeă zileădeă laă
înregistrarea facturii. 

6.2. Achizitorul va plăti 80 % dinăvaloareaăcontractuluiăînătran e,ăînăbazaărapoartelorădeă
progres,ă careă voră fiă înaintateă deă cătreă supervizor prină adresăă oficialăă iă primiteă înă bazaă unuiă
proces verbal de predare-primire, dupăăverificareaă iăaprobareaăfi elorădeăpontaj. 
6.3. Achizitorul va plăti 20% din valoarea contractului laă momentulă recepțieiă laă terminareaă
lucrărilor,ădupăăpredareaădeăcătreăPrestator aărapoartelorămenționateăla clauza 10.11. 

6.4. Supervizorulăvaăemiteăfacturăăînăfuncţieădeăactivitățileărealizateă iăacceptate de Achizitor. Pe 

parcursulă derulăriiă contractuluiă deă prestări servicii, supervizorulă nuă esteă îndreptăţită săă pretindăă
Achizitorului efectuareaă deă plăţi,ă alteleă decâtă celeă aferenteă serviciiloră prestateă înă cadrulă
contractului. 

6.5. Plăţileă seă potă realiza numaiă înă bazaă facturiiă acceptateă deă cătreăAchizitor pentru serviciile 

prestateădeăcătreăsupervizor.   
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6.6. Pentruă serviciileăprestate,ă plataădatoratăădeăAchizitor supervizoruluiă esteăprețulădeclarată înă
propunereaăfinanciară,ăanexăălaăcontract. 

 PlăţileăseăvorăfaceăînăRON,ăînăcontulădeătrezorerieănotificatădeăSupervizor Achizitorului. 

 Plăţileăintermediareă/ăfinaleăvorăevidenţiaăserviciileărealizateăefectivăşiărecepţionate. 
 Facturileă voră fiă inscripționateă cu următoareleă informații:ă Proiect: „Modernizarea, 

extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070. 

 

7. Durata contractului 
7.1. Durata de prestare a prezentului contract de servicii  este de 19 luni de la data menționatăăînă
ordinulădeăîncepere respectiv pe perioadaădeăexecuțieăaălucrărilor. 
7.2. Prezentul contract întrăă înă vigoareă laă dataă semnăriiă iă produceă efecteă pânăă laă expirareaă
termenuluiă deă garanțieă aă lucrăriloră pentruă careă s-auă prestată serviciileă deă dirigențieă deă antier,ă
respectiv pânăălaădataăîntocmiriiăprocesuluiăverbalădeărecepțieăfinalăăaălucrărilor. 
7.3. Înă cazulă înă careă perioadaă deă execuțieă aă lucrărilor se va prelungi, durata de prestare a 

contractului seăvaăprelungiădeădrept,ăprinăactăadițional,ăpentruăaceea iăperioadăăfărăăalte costuri 

suplimentare. 

7.4. Executareaă contractuluiă vaă începeă dupăă primireaă ordinuluiă deă începereă aă serviciiloră şiă
constituireaăgaranţieiădeăbunăăexecuţie,ăconformălegislațieiăînăvigoare. 

 

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele care constituie anexe la prezentul contract sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b)ăoferta,ărespectivăpropunereaătehnicăăşiăpropunereaăfinanciară,ăinclusivăclarificărileădină
perioada de evaluare; 

c)ăgaranţiaădeăbunăăexecuţie; 
d) graficul de prestare a serviciilor; 

e) graficul de plăţi; 
f)ăcontractulădeăexecuție. 

 

9. Drepturile şi obligaţiile Achizitorului  

9.1. AchizitorulăseăobligăăsăăplăteascăăpreţulăcătreăPrestator peăbazaăfacturiiă iăaăprocesuluiăverbală
deă recepţieăaă serviciilor,ă conformăgraficuluiădeăplăți,ădupăăprezentareaădovezilorădeă îndeplinireă
specificeă activitățiloră ceă urmeazăă aă fiă plătiteă deă către Achizitor înă conformitateă cuă prevederileă
contractului. 

9.2. Achizitorul transmite Prestatoruluiă ordinulă deă începereă aă executăriiă prezentuluiă contract/aă
serviciilor astfel cum suntăprevăzuteăînăcaietulădeăsarciniăşiăpropunereaătehnică,ădupăăprezentarea  

doveziiăconstituiriiăgaranţieiădeăbunăăexecuţie. 
9.3. Achizitorulă monitorizeazăă desfăşurareaă activităţiloră prevăzuteă înă propunereaă tehnicăă şiă
caietul de sarcini. 

9.4. Achizitorul puneălaădispoziţiaăPrestatoruluiăoriceăinformaţiiăpeăcareăacestaăle-aămenţionatăînă
caietulădeăsarciniă i/sauăsuntămenționateă înăpropunereaă tehnicăăşiăpeăcareă leăconsiderăănecesareă
îndepliniriiăprezentuluiăcontract. 
Aceste documente vor fi returnate Achizitoruluiălaăsfârşitulăperioadeiădeăexecuţieăaăcontractului. 

 

10. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

10.1. Prestatorul seă obligăă săă prestezeă serviciiă deă dirigenţieă deă şantieră aferenteă obiectivuluiă deă
investițiiă „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070. 
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10.2. Prestatorul îndeplinește funcția de supervizor în derularea relațiilor contractuale 
dintre Achizitor și Prestator, respectând toate termenele și condițiile specificate în acordul 
contractual și contractul de execuție al lucrărilor.   
10.3. Prestatorul seăobligăăsăădespăgubeascăăAchizitorulăîmpotrivaăoricăror: 

i) reclamaţiiă şiă acţiuniă înă justiţie,ă ceă rezultăă dină încălcareaă unoră drepturiă deă proprietateă
intelectualăă (brevete,ă nume,ă mărciă înregistrateă etc.),ă legateă deă echipamentele,ă materialele,ă
instalaţiileăsauăutilajeleăfolositeăpentruăsauăînălegăturăăcuăserviciileăprestate,ăşi 
ii) daune-interese,ăcosturi,ătaxeăşiăcheltuieliădeăoriceănatură,ăaferente,ăcuăexcepţiaăsituaţieiăînă
careă oă astfelă deă încălcareă rezultăă dină respectareaă caietuluiă deă sarciniă întocmită deă cătreă
Achizitor. 

10.4.1. Prestatorul seăobligăă săăprestezeă serviciileădeădirigențieădeă antieră ă conformăpropuneriiă
tehnice,ăanexăălaăcontract. 
10.4.2. Prestatorul are obligaţiaă deă aă prestaă serviciileă prevăzuteă înă contractă cuă profesionalism,ă
promptitudine,ăfidelitate,ărespectareaălegalităţiiăşiăimparţialitateăatâtăfaţăădeăAchizitor câtăşiăfaţăă
deăAntreprenor,ăFurnizoriăşiăProiectant. 
10.5. Prestatorul prin serviciile prestateă asigurăă Achizitorul,ă căă Antreprenorul căruiaă i-a fost 

atribuită contractulă deă execuţieă lucrări,ă îşiă vaă îndepliniă toateă responsabilităţileă asumateă prină
contract,ăvaărespectaăprevederileălegale,ăreglementărileătehniceăşiăcaieteleădeăsarcini. 
10.6. Prestatorul vaă trebuiă săă asisteă Achizitorulă înă administrareaă contractuluiă deă lucrări.ă
Prestatorul trebuieă săă acţionezeă caă reprezentantă ală Achizitorului,ă înă concordanţăă cuă condiţiileă
Contractuluiă deă finanţare,ă ală Contractuluiă deă execuție lucrăriă şiă aleă legislaţiei specifice pentru 

execuţiaădeălucrări. 
10.7. ActivitățileăPrestatoruluiătrebuieăsăăfieăconformeăcuăcerințeleăstabiliteăprinăLegeaă10/1995ă
privindăcalitateaăînăconstrucții,ă republicatăăcuămodificărileă iăcompletărileăulterioareă iăconformă
Caietului de sarcini.ă Scopulă serviciiloră deă dirigențieă deă antieră esteă deă aă urmăriă instituireaă
sistemuluiăcalitățiiăînăconstrucții,ăcareăsăăconducăălaărealizareaă iăexploatareaăunorăconstrucțiiădeă
calitateăcorespunzătoare. 

10.8. Derulareaăcontractuluiădeăprestăriăserviciiă încheiată întreăAchizitor şiăPrestator va urmăriă 
următoareleăfazeătipiceăaleăunuiăproiect: 

a) pregătireaăexecutăriiălucrărilor,ăinclusivăceleăaferenteăorganizăriiădeă antier; 
b) executareaălucrărilor; 
c) servicii specifice contractului de finantare; 

d) recepțiaălaăterminareaălucrărilor; 
e) dupăărecepțiaălaăterminareaălucrărilor,ăpeătoatăăperioadaădeăgaranțieăacordatăălucrăriloră
iăpânăălaărecepțiaăfinalăăaăinvestiției. 

10.9. Prestatorulăvaă aveaă responsabilitateaă asigurăriiă uneiă colaborăriă eficienteă întreă toțiă factoriiă
decizionaliă implicațiă înă execuțiaă contractului:Achizitor, Proiectant, Inspectoratul de Stat înă
Construcții,ăetc. iăvaăaveaăresponsabilitateaăorganizăriiăîntâlnirilorădeălucruălunareă( i/sauăoriădeă
câteăoriăesteănevoieă înă timpulăexecuțieiă lucrărilor)ăcuăAchizitorul,ăAntreprenorul,ă reprezentanțiiă
Proiectantuluiă iăalăfurnizoruluiădeăserviciiădeăAsistențăătehnicăădinăparteaăProiectantului. 
10.10. Prestatorul va avea nevoie de avizul prealabil al Achizitorului pentruăaprobareaăoricăreiă
optimizări /ăadaptăriăaăContractuluiădeălucrări. 
10.11. Prestatorulă trebuieă săă asigureă pregătireaă iă transmitereaă documentelor a aă cumă suntă eleă
descrise înăcaietulădeăsarcini iăcontractulădeăexecuțieăaălucrărilor: 

1. Raport de început  
2. Raport lunar de progres  

3. Raportul la terminarea lucrărilor  
4. Raportul final  

5. Rapoarte speciale 

6. Cartea tehnică a construcției prezentată într-un exemplar original, opisat și 
numerotat precum și un exemplar în format elctronic, scanat. 
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10.12. Responsabilitățile Prestatorului în perioada de pregătire a execuției lucrărilor 

Înăurmaăadjudecăriiăcontractuluiădeăservicii,ăPrestatorul vaă întreprindeă toateăactivitățileă
pregătitoare,ă permițândă derulareaă rapidăă iă eficientăă aă sarciniloră zilniceă deă supraveghere,ă
verificareă iăsupervizareăaălucrărilorădin cadrul Proiectului. 

Sarcinile Prestatoruluiăînăcadrulăacesteiăetapeăinclud: 
1. Asigurareaă spațiuluiă deă lucruă adecvat,ă aă logisticiiă necesareă iă aă transportuluiă specificăpentruă
activitățileăproiectuluiădin/cuăresurseăproprii,ăpentruătoatăăperioadaăcontractului. 

2. Verificareaă existențeiă autorizațieiă deă construire,ă precumă iă îndeplinireaă condițiiloră legaleă
prevăzuteădeăaceasta. 
3. Verificareaă concordanțeiă dintreă prevederileă autorizatieiă deă construire,ă aleă certificatuluiă deă
urbanism, ale avizelor, ale acorduriloră cuă celeă aleă proiectului.ă Vaă atrageă atențiaă Achizitorului 

asupraăeventualeiăexpirăriăaăvalabilitățiiăAutorizațieiădeăconstruire. 
4. Studierea documentelor necesare urmăririi aplicării/execuțieiăproiectului,ăcaietelorădeăsarcini,ă
tehnologiiloră iăprocedurilorăprevăzuteăpentruărealizareaălucrărilorădeăinvestiție. 
5. Verificareaăexistențeiătuturorăpieselorăscriseă iădesenate,ăprecumă iăcorelareaăacestora. 
6. Verificarea respectariiăreglementărilorăcuăprivireălaăverificareaăproiectelorădeăcătreăverificatori 

deăproiecteăatestațiă iăînsu ireaăacestoraădeăcătreăexpertulătehnic. 
7. Verificareaă existențeiă înă proiectă aă prevederiloră fazeloră determinanteă iă aă programuluiă deă
control al Proiectantului. 

8. Obligativitateaăstudieriiă iăcunoa teriiăOferteiădeclaratăăcâ tigătoare. 
9. Efectuareaăvizitelorălaălocația obiectivului de investitie pentru familiarizarea cu proiectul.   

10. PredareaăcătreăAntreprenoră- peăbazăădeăproces-verbal - aăamplasamentuluiă antieruluiăliberă
deăoriceăsarcină,ăinclusivăborneleădeăreperăprecizate de Proiectant. Conform prevederilor legale înă
vigoareă laă predareaă /ă preluareaă amplasamentuluiă antieruluiă voră participaă reprezentanți ai 

Achizitorului,ă aiăProiectantuluiă iă aiăAntreprenorului,ăprecumă iă reprezentanțiă aiă altoră instituții.ă
Cu aceasta ocazieăseăvaăîncheiaăunăprocesăverbalădeăpredareă- primire,ăcareăvaăfiăsemnatădeătoțiă
ceiăconvocați. 
11. Verificareaă existențeiă Planuluiă Calitățiiă iă aă procedurilor,ă instrucțiuniloră tehniceă pentruă
lucrareaărespectivă. 
12. Verificarea tuturor condițiilorăpentru ca organizarea deă antierăsăăseăfacăăastfelăîncâtăsăănuăfieă
permisăaccesulăpersoanelorăstrăineăînăincintă. 
13. Verificareaă existențeiă anunțuluiă deă începereă aă lucrăriloră cătreă emitentulă Autorizațieiă deă
Construireă iăcătreăISC. 

14. Verificareaă existenței panouriloră deă identificareă aă investiției,ă dacăă acesteaă corespundă
prevederiloră manualuluiă deă identitateă vizuală,ă dacăă suntă amplasateă laă locă vizibilă iă conformă
datelorădinăcerereaădeăfinanțare. 
10.13.  Responsabilitatile Prestatorului în perioada de execuție a lucrărilor 

Înăperioadaădeăexecuțieăaălucrărilor,ăserviciileăfurnizateădeăPrestator vor include: 

1. Urmărirea zilnicăăaă realizăriiăexecuțieiă lucrăriloră înăconformitateăcuăprevederileăcontractului,ă
aleăproiectului,ă aleă caietelorădeă sarciniă iă aleă reglementăriloră tehniceă înăvigoare, răspunzândă înă
fațaăAchizitorului de respectarea acestora. Înregistrareaăzilnicăăaăevenimentelorădeăpeă antieră iăaă
instrucțiunilorădateăAntreprenoruluiă înăJurnalulădeăȘantieră întocmităzilnicădeăcătreăAntreprenor.ă
Înregistrările trebuieăfăcuteăînăbazaăactivitățilorăAntreprenorului,ăincluzândăechipamentulă iăforțaă
deă muncăă peă antier,ă precumă iă toateă informațiileă relevanteă privindă factoriiă careă potă afectaă
progresulălucrăriloră(condițiiămeteorologice,ădefectareaăechipamentului,ăetc.). 

2. Verificarea existențeiă documenteloră deă certificareă aă calitățiiă produseloră pentruă construcții,ă
respectivăcorespondențaăcalitățiiăacestoraăcuăprevederileăcuprinseăînăproiect. 
3. Interzicerea utilizăriiăproduselorăpentruăconstrucțiiă fărăăcertificateăde conformitate,ădeclarațiiă
deă performanțăă sauă agrementă tehnic.ă Deă asemenea,ă vaă interziceă utilizareaă deă produseă iă
echipamenteănoi,ăfărăăagrementeătehniceăsauăcuăagrementeătehniceălaăcareăavizulătehnicăaăexpirat. 
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4. Verificarea respectăriiă tehnologiiloră deă execuțieă iă aă proceduriloră acceptateă deă Prestator,ă înă
vedereaăasigurăriiăniveluluiăcalitativăprevazutăînădocumentațiaătehnică,ăînăcontractă iăînănormeleă
tehniceăînăvigoare. 
5. Verificarea respectăriiă "Planuluiă calității",ă aă proceduriloră iă instrucțiuniloră tehnice pentru 

lucrare. 

6. Interzicereaă executăriiă deă lucrăriă deă cătreă persoaneă neautorizate,ă conformă reglementăriloră
legaleăînăvigoare. 
7. Participareaă laă acțiunileădeăprelevareă aăprobelor,ă urmărireaăprimiriiă buletinuluiă deă analizăă iă
verificarea rezultatelor.ă Păstrareaă buletineloră deă analizăă iă aă certificateloră deă laboratoră pentruă
întocmireaăCărțiiătehniceăaăconstrucției. 
8. Verificareaă dină punctă deă vedereă cantitativă iă calitativă aă lucrăriloră reală executateă iă corelareaă
acestoraăcuăantemăsurătorileăanexate laăsituațiileădeălucrăriăelaborateădeăAntreprenor,ăprecumă i 

avizareaă situațiiloră deă lucrăriă înă vedereaă decontăriiă lucrăriloră efectuate,ă asumândă astfelă
corectitudineaă iă legalitateaă situațiiloră deă lucrăriă elaborateă deă Antreprenoră (inclusivă aă
documentelor ata ateă acestora:ă antemăsurători,ă procese-verbaleă deă receptieă calitativă,ă procese-

verbaleăaferenteăfazelorădeterminanteă/ălucrărilorăascunse,ăavizeădeăexpedițieă(ăcuăcentralizatoră),ă
certificateădeăcalitate,ădeclarațiiădeăperformanță,ărapoarteădeăneconformitate etc.). 

9. MăsurătorileăefectuateăînăterenădeăcătreăPrestator cuăprivireălaădeterminareaălucrărilorăexecutateă
deăcătreăAntreprenorăvorăfiărealizateădeăcătreăpersonalulăPrestatorului, autorizat ANCPI. 

10. Întocmireaă Certificateloră deă platăă înă bazaă situațiiloră deă lucrăriă avizate,ă înaintareaă loră spreă
avizare reprezentantului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnat de 

către Achizitor.ăToateăCertificateleădeăplatăăvorăconțineăînăplusăfațăădeăinformațiileăreferitoareălaă
plățileăcurenteă iăsituațiaăclarăăaăplățilorăprecedente,ărespectivăaăplățilorăcumulate. 
11. EmitereaăCertificateloră deă platăă doară pentruă lucrări/cantitățiă reală executate,ă careă corespundă
antemăsurătorilorăprezentateădeăcătreăAntreprenoră iăcareăsuntăata ateălaăsituațiileădeălucrări. 
12. Verificareaă întocmiriiă situațiiloră deă lucrăriă cuă utilizareaă prețuriloră unitareă iă cuă încadrareaă
lucrărilorăînăarticoleleădeădevizăconformăofertei. 
13. Notificarea Achizitorului iă aă Proiectantuluiă asupraă situațiiloră identificateă înă terenă iă înă
colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregătireaă Noteloră deă Comandăă Suplimentare/ă
RenunțareănumaiăînăcazulăînăcareăacesteaăsuntăbineăjustificateăprinăDispozițiiădeăȘantierăînsoțiteă
deădocumentațiiătehnico-economiceăcareăsăăjustificeănecesitateaăintervenției,ăemiseădeăProiectant 

iăacceptateădeăAchizitor. 

14. Acceptarea - înă vedereaă efectuăriiă plățiloră - doară aă Noteloră deă Comandăă Suplimentareă
elaborateăpeăbazaăprețurilorăunitareănegociateăpentruăcantitățile/articoleleăsuplimentare.ăÎnăcazulă
înăcareăacesteăprețuriăseăregăsescăînăofertăă(anexăălaăContractulădeălucrări),ăeleăseăconsiderăăcăăauă
fost negociate. 

15. Elaborarea Centralizatorului NotelorădeăComandăăSuplimentară /ăRenunțareăcare va cuprinde 

balanțaăcentralizatăăaădecontarilorăpentruăcantitățileădeă lucrăriă rezultateădinăvariații.ăVaăsolicitaă
Antreprenoruluiă caă pentruă cantitățileă incluseă înă fiecareă Notăă deă Comandăă Suplimentarăă /ă
Renunțareăsăăîntocmeascăăoălistăădeăcantitățiăseparată. 
16. Înă cazulă înă careă constatăă neconformitateaă materialeloră propuseă aă fiă puseă înă operăă cuă
specificațiileă tehnice,ă Prestatorul areă obligațiaă deă aă întocmiă "Rapoarte de Neconformitate", în 

careăvaăfaceădescriereaădetaliatăăaăneconformitățiiă iăvaăprecizaătermenulămaximădeăremediere. 
17. Acordarea deă asistențăă tehnicăăAchizitorului înă ceeaă ceăprive teăplanificareaă iă respectareaă
plățiloră cătreă Antreprenor,ă înă bazaă Graficuluiă deă realizareă aă lucrărilor,ă întocmită deă cătreă
Antreprenoră iăaăprevizionăriiăderulăriiăfondurilor.ăPrestatorul vaăverificaăprevizionareaăderulăriiă
fonduriloră iăvaăanalizaădacăăaceastaăesteărealist,ăiarădacăănu,ăvaăinstruiăAntreprenorulăînăvedereaă
ree alonăriiăfondurilorănecesare. 
18. Prestatorul vaăinstruiăAntreprenorulăasupraăobligativitățiiădeăaăînaintaăprevizionareaăderulăriiă
plaților,ăînăstrânsăăcorelareăcuăgraficulădeărealizareăaălucrărilor,ăodatăăcuăînaintareaăsituațiilorădeă
lucrări. 
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19. Pentruălucrărileăceădevinăascunseă iăauăfostăacoperiteăfărăăaăfiăverificateăvaădispuneădezvelireaă
lor,ăaceastăămăsurăăputândă fiă luatăă iă înă alteă situațiiă cândăsuntănecesareăverificăriăcantitativeă iă
calitativeăaleălucrărilorăceădevinăascunseă iădacăăesteăcazulă-vaădispuneărefacereaălucrărilor. 
20. Prestatorul, cu aprobarea Achizitorului,ăînăbazaăsoluțiilorăelaborateădeăProiectantă iăverificateă
deă verificatorulă deă proiectă atestată poateă săă cearăă Antreprenorului,ă dacăă esteă cazul,ă sistareaă
execuției,ădemolareaălucrărilorăexecutateănecorespunzătoră iărefacereaălor. 
21. Participareaă laă verificareaă lucrăriloră ceă voră deveniă ascunseă i întocmireaă documenteloră
specifice aferente. 

22. Participareaă laă fazeleă determinanteă (stabiliteă prină programulă deă control)ă asigurându-seă căă
acesteaă suntă semnateă deă reprezentantulă Inspectoratuluiă deă Stată înă Construcții,ă responsabilulă
tehnicăcuăexecuția,ă efulădeă antier,ădiriginteleădeă antier. 
23. Păstrareaăproceselor-verbaleădeălucrăriăascunseă iăaăproceselor-verbale pe faze determinante, 

careăvorăconstituiădocumenteăaleăCărțiiătehniceăaăconstrucției. 
24. Transmiterea cătreăProiectantăaăsesizărilorăproprii pentruăsoluționare,ăprecumă iăaăcelorlalteă
organismeăabilitateă referitoareă laă realizareaă construcției,ă laăneconformitățileă iă neconcordanțeleă
apăruteăpeăparcursulăexecuției. 
25. AsigurareaărespectăriiăcerințelorăstabiliteădeăLegeaănr.ă10/1995ăprivindăcalitateaăînăconstrucțiiă
republicată,ă cuă completărileă iă modificărileă ulterioare,ă înă cazulă efectuării deă modificăriă aleă
documentațieiăsauăadoptăriiădeănoiăsoluțiiăcareăschimbăăcondițiileătehniceăinițiale. 
26. Avizareaă Dispozițiiloră deă antieră emiseă deă Proiectantă iă emitereaă unuiă punctă deă vedereă
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora. 

27. EmitereaădeăInstrucțiuniădeă antieră/ănotificări,ăcareănuăaducămodificăriăProiectului,ăCaieteloră
deăSarciniă sauăListelorădeă cantități.ăAcesteădocumenteă seă emită numaiă înăvedereaă respectăriiă deă
cătreăAntreprenorăaăclauzelorăcontractuale.ăOriceăadaptareăaădocumentațieiătehniceălaăsituațiaădină
terenăadusăădinămotiveăobiective,ăaăProiectului,ăaăCaietelorădeăSarciniăsauăaăListelorădeăcantitățiă
vaăfiăfăcutăănumaiădeăcătreăProiectantă iăînsu ităădeăspeciali tiiăverificatoriădeăproiecte,ăfiindăapoiă
înaintatăăsubăformăădeăDispozițieădeă antierăemisăădeăProiectant. 
28. Îndosariereaă iă numerotareaă tuturorăDispozițiiloră deă antieră emiseă deă Proiectant,ă inclusivă aă
documentelor justificativeăcareă includă informațiiă referitoareă laănecesitateaă tehnico-economicăăaă
lucrărilorăcareăauăfăcutăobiectulăDispozițiilorădeă antier. 
29. UrmărireaărespectăriiăîntocmaiădeăcătreăAntreprenorăaămăsurilorădispuseădeăProiectantăsi/sauă
de alte organisme abilitate. 

30. Elaborarea Raportului deă începută transmisăAchizitorului înămaximumă30 zile de la data de 

începereă aă serviciiloră iă aă Rapoarteloră lunareă deă progresă careă voră includeă toateă informațiileă
tehniceă iăfinanciareărelevante,ăreferitoareălaăcalitateaăsiăprogresulălucrărilor.ăAstfelădeăinformațiiă
vor fi puseălaădispozițiaăAchizitorului oriădeăcâteăoriăvorăfiăsolicitate. 
31. Notificareaă înă timpă utilă aă Achizitorului cuă privireă laă oriceă problemăă sauă schimbăriă
semnificativeă careă afecteazăă îndeplinireaă Contractuluiă deă Lucrăriă înă ceeaă ceă prive teă termenulă
final sau costul acestuia,ă recomandândă Achizitorului soluțiiă pentruă evitarea/remediereaă
problemelorăsemnalate.ăSoluțiaăagreatăăpentruăevitarea/remediereaăeventualelorăprobleme,ăvaă fiă
comunicata AntreprenoruluiădoarădupăăobținereaăacceptuluiăAchizitorului. 

32. La solicitarea Antreprenorului, Prestatorul va propune Achizitorului emiterea ordinelor de 

sistare/începereăaălucrărilor,ăînăfuncțieădeăcondițiileămeteorologice. 
33. Pentruăperioadeleăînăcareălucrările sunt suspendate Prestatorul se va asigura ca Antreprenorul 

aăluatătoateămasurileănecesareăpentruăprotecțiaălucrărilor,ăutilajelor,ăechipamenteloră iă antieruluiă
contraăoricăreiădeteriorări,ăpierderiăsauăpagube. 
34.ă Anunțareaă ISCă privindă oprirea/sistareaă executăriiă lucrăriloră deă cătreă Achizitor pentru o 

perioadăă maiă mareă deă timp,ă exceptândă perioadaă deă timpă frigurosă iă ulterioră anunțăă reluareaă
lucrărilor. 
35.ăVerificareaăexistențeiă iărespectăriiăprocedurilorăceărevinăAntreprenoruluiăînăceeaăceăprive teă
protecțiaămunciiă iăsiguranțaăcirculației. 
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36. Preluarea documentelor de la Antreprenoră iă Proiectantă iă completareaă Cărțiiă tehnice a 

Construcțieiăcuătoateădocumenteleăprevăzuteădeăreglementărileălegale. 
37.ăUrmărireaădezafectăriiălucrărilorădeăorganizareădeă antieră iăpredareaăterenuluiăproprietarului. 

10.14. Responsabilitățile Prestatorului  specifice Contractului de finanțare 

1. Studierea iăcunoa tereaăclauzelorăContractuluiădeăFinanțare. 
2.Studierea iă cunoa tereaă Instrucțiunilor/procedurilor/solicităriloră Autoritățiiă deă Management 
pentruă elaborareaă corectăă iă transmitereaă înă termeneleă stabiliteă prină Contractulă deă Finanțareă aă
CertificatelorădeăPlată, respectivăaăCererilorădeăplată. 
3. Participareaă laă vizitaă înă terenă cuă experțiiă verificatoriă dină parteaăAutoritățiiă deăManagement,ă
Organismului Intermediar-ADR Sud Muntenia, alte organism de control. 

4. Participareaă laă elaborareaă răspunsuluiă laă eventualeleă solicităriă deă informațiiă suplimentareă
pentruă documenteleă ceă vizeazăă lucrărileă solicitateă laă platăă (inclusiv modificări,ă completări sau 

refacerea acestora). 

5. Aplicareaă uneiă proceduriă deă verificareă cantitativăă iă calitativăă aă lucrăriloră careă săă permităă
decontareaă corectăă aă lucrăriloră executate,ă astfelă încâtă cheltuielileă angajateă săă fieă încadrateă
distinct, corespunzătoră tipuriloră deă cheltuieliă (eligibile/neeligibile),ă răspunzândă înă fațaă
Achizitorului deăcorectitudineaă iăeligibilitateaăcheltuielilorăînăvedereaărambursării.ăDeăasemeneaă
Prestatorul esteă directă răspunzătoră înă fațaă Achizitorului pentru sumele din facturileă deă lucrări,ă
acceptateădeăel,ăsolicitateălaăplată,ădarăneacceptateălaăplatăădeăcătreăexperțiiăverificatoriădinăparteaă
MDRAP,ăcaăfiindăaferenteăcantitățilorădeălucrăriăneconstatateălaăvizitaăpeăterenăsauăpeămotivădeă
neconformitate,ădeădepă ireălinieăbugetarăăconform devizului general aprobat. 

6. Pentruă asigurareaăverificăriiă execuțieiă corecteă aă lucrărilorădeă construcții,ă dirigințiiă deă antieră
suntălaădispozițiaăAchizitorului pe tot parcursulăexecuțieiălucrărilor. 
10.15. Responsabilitățile Prestatorului  la recepția la terminarea lucrărilor 

1. Dupăă notificareaă primităă deă laăAntreprenoră privindă terminareaă lucrărilor,ă verificăă dacăă suntă
îndepliniteă condițiileă deă recepțieă înă conformitateă cuă legislațiaă înă vigoareă iă transmiteă
Achizitorului Raportul la terminareaălucrărilorăcareăvaăincludeă iădataăpropusaăpentruăefectuareaă
recepției. 
2. Participăă laă recepțiaă laă terminareaă lucrărilor,ă asigurăă secretariatulă comisieiă deă recepțieă iă
întocme teăacteleănecesareărecepției. 
3. Puneă laădispozițiaămembrilorăcomisieiădeă recepțieădocumenteleădoveditoareăaleăactivitățiiădeă
urmărireă iă asigurareă aă calitățiiă peă timpulă derulăriiă execuțieiă lucrărilor,ă documentațiileă tehniceă
elaborateă deă Proiectantă puseă laă dispozițiaă Antreprenorului,ă alteă documenteă iă documentațiiă
elaborate conformălegislațieiăînăvigoare. 
4. Urmăre teă soluționareaă problemelor/măsuriloră constatateă i/sauă recomandateă deă comisiaă deă
recepție, 
5. Urmăre teă întocmireaă documenteloră doveditoareă pentruă ducereaă laă îndeplinireă aă măsuriloră
impuseădeăcomisiaădeărecepție. 
6. Predăă Achizitorului acteleă deă recepție,ă documentațiaă tehnicăă iă economicăă aă construcțieiă
împreunăăcuăCarteaătehnicăăaăconstrucției. 
10.16. Responsabilitățile Prestatorului în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor 
și recepția finală 

1.ăÎnăcazulăsuspendăriiărecepțieiălaăterminareaălucrărilor,ăvaăurmăriăexecutarea/remediereaă
lucrărilorăcareăauăcondusălaăsuspendare. 
2. Dacăă Antreprenorulă nuă î iă respectăă obligațiileă contractuale,ă Prestatorul areă obligațiaă deă a-l 

somaăpentruăaăseăînscrieăînăclauzeleăcontractuale. 

3. Prestatorul vaă îndepliniă toateă obligațiile ce-iă revină peă perioadaă deă garanțieă aă lucrărilor,ă
conformăprevederilorălegaleăînăvigoare. 
4. Prestatorul vaărealizaăinspecțiiăregulateăpeăparcursulăperioadeiădeăgarantieăacordatăălucrărilor. 
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5. Prestatorul vaătransmiteăantreprenoruluiănotificăriăcuăprivireălaădefecţiunileăcareăauă apărută ină
perioadaă deă garanţieă i pe care antreprenorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca 

acestea s-auădatoratănerespectariiăclauzelorăcontractualeădeăcătreăantreprenor. 

6. Urmărireaăexecuțieiăreparațiiloră i aădefectelorăcalitativeăapăruteădinăvinaăAntreprenorului,ăatâtă
înăperioadaădeăexecuţie,ăcâtăşiăînăperioadaădeăgaranţieăaălucrărilorăpotrivităcontractuluiăîncheiată iă
întocmireaă tuturoră documenteleloră necesare deă laă demarareaă lucrăriloră anterioră menționateă iă
pânăălaărecepțiaăfinalăăaăacestora. 
7. DupăănotificareaăprimităădeălaăAntreprenorăprivindăexpirareaăperioadeiădeăgaranțieăaălucrărilor,ă
verificăă dacăă suntă îndepliniteă condițiileă deă recepțieă înă conformitate cuă legislațiaă înă vigoareă iă
transmite Achizitorului raportulăfinalăcareăvaăincludeă iădataăpropusăăpentruăefectuareaărecepției. 
8. Participăă laă recepțiaă finală,ă asigurăă secretariatulă comisieiă deă recepțieă iă întocme teă acteleă
necesareărecepției. 
9. Pune la dispozițiaămembrilorăcomisieiădeă recepțieă toateădocumenteleă impuseădeă legislațiaă înă
vigoare. 

10. Urmăre teă soluționareaăproblemelor/măsuriloră constatateă i/sauă recomandateădeă comisiaădeă
recepție, 
11. Urmăre teă întocmireaă documenteloră doveditoareă pentruă ducereaă laă îndeplinireă aă măsuriloră
impuseădeăcomisiaădeărecepție. 
12. Predăă Achizitorului acteleă deă recepție,ă documentațiaă tehnicăă iă economicăă aă construcțieiă
asigurândăastfelăcompletareaăCărțiiătehniceăaăconstrucției. 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1. Prestatorulăareăobligaţiaădeăaăconstituiăgaranţiaădeăbunăăexecuţieăaăcontractuluiăînătermenădeă
5ăzileălucrătoareădeălaădataăsemnăriiăcontractului. 
11.2. Prestatorulăseăobligăăsăăconstituieăgaranţiaădeăbunăăexecuţieăaăcontractului,ăînăcuantumăde  

10șădinăvaloareaăcontractului,ăfărăăTVA,ăadicăă......................lei.  

11.3. Garanțiaădeăbunăăexecuțieăseăconstituie,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă40ădinăH.G.ănr.ă
395/2016ăcuămodificărileă iăcompletărileăulterioareă iădevineăanexăălaăcontract.  
11.4.-Achizitorulă areă dreptulă deă aă emiteă pretenţiiă asupraă garanţieiă deă bunăă execuţie,ă înă limitaă
prejudiciuluiă creat,ă dacăă Prestatorulă nuă îşiă execută,ă executăă cuă întârziereă sauă executăă
necorespunzătoră obligaţiileă asumateă prină prezentulă contract.ă Anterior emiteriiă uneiă pretenţiiă
asupraăgaranţieiădeăbunăăexecuţie,ăAchizitorulăareăobligaţiaădeăaănotificaăacestălucruăPrestatorului, 

precizândătotodatăăobligaţiileăcareănuăauăfostărespectate.ă 
11.5. Achizitorulăseăobligăăsăărestituieăgaranţiaădeăbunăăexecuţieăaferenta prezentului contract 

conform art.42 alin (3) lit. c) dinăăH.G.ă395/2016ăcuămodificărileă iăcompletărileăulterioare. 
11.6. Garanţiaădeăbunăăexecuţieătrebuieăsăăfieăirevocabilă.ă 
 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1.-Pentruă nerespectareaă obligaţiiloră ceă revină Prestatorului, conform prezentului contract, 

Achizitorul areădreptulădeăaăcalculaăşiăpretindeăpenalităţiăînăprocentădeă0,01% pe zi aplicat asupra 

valoriiă fărăă TVAă aă obligaţiiloră neonorateă laă termeneleă stabilite,ă începândă cuă ziuaă imediată
următoareătermenuluiădeăscadenţăăşiăpânăăînăziuaăstingeriiăobligaţiei,ăinclusiv. 
12.2.-NeefectuareaăplăţilorăfacturilorălaătermenulăprecizatăpoateăobligaăAchizitorul la plata unor 

penalităţiă înăprocentădeă0,01% pe zi aplicat asupra valoriiăfărăăTVAăaăobligaţiilorăneonorateălaă
termeneleăstabilite,ă începândăcuăziuaă imediatăurmătoareă termenuluiădeă scadenţăăşiăpânăă înăziuaă
stingeriiăobligaţiei,ăinclusiv. 
12.4.-Achizitorul îşiă rezervăădreptulădeă aă renunţaăoricândă laă contract,ă printr-o notificareă scrisă,ă
adresatăăPrestatorului,ă fărăănicioăcompensaţie,ădacăăacestaădinăurmăădăăfaliment,ăcuăcondiţiaăcaă
aceastăă anulareă săă nuă prejudiciezeă sauă săă afectezeă dreptulă laă acţiuneă sauă despăgubireă pentruă
Prestator.ăÎnăacestăcaz,ăPrestatorul are dreptul de a pretindeănumaiăplataăcorespunzătoareăpentruă
parteaădinăcontractăîndeplinităăpânăălaădataădenunţăriiăunilateraleăaăcontractului.ă 
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12.5.-Contractul se poate rezilia, înăcazulăneconstituiriiă înă termenăaăgaranţieiădeăbunăăexecuţie,ă
garanțiaă deă participareă fiindă păstratăă deă Achizitor cu titlu de daune-interese pentru rezilierea 

contractului din acest motiv. 

12.6.-Înă cazulă înă careă Prestatorul nu-şiă onorează,ă înă modă culpabil,ă obligaţiileă asumateă prină
contractăşiăofertăăatunciăAchizitorului iăseăconferăădreptul,ădarănuăşiăobligaţia,ădeăaăreziliaădeăplină
dreptă prezentulă contract,ă prină notificareă deă reziliereă transmisăă Prestatorului,ă precumă şiă deă aă
pretindeăşiăobţineădeălaăPrestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract. 

Plata se va efectua înă termenă deă 20ă zileă ă deă laă transmitereaă facturiiă deă cătreă Achizitor cătreă
Prestator,ăoriceăîntârziereăfaţăădeăacest termen va da dreptul Achizitoruluiădeăaăpercepeăpenalităţiă
de 0,01% pe zi deă întârziereăpânăă laă îndeplinireaăefectivăăaăobligaţiilor. Anterioră întreprinderiiă
oricăreiă măsuriă înă acestă sens,ă Achizitorul areă obligaţiaă deă aă notificaă acestă lucruă Prestatorului, 

acordândăună termenădeă 30ădeă zileăpentruă a-şiă îndepliniă obligaţia,ă precizândă totodatăăobligaţiileă
care nu au fost respectate. 

 

 

13. Încetarea şi rezilierea contractului 
13.1. Prezentulăcontractăînceteazăăprinăexecutareaătuturorăobligaţiilorăpărţilor. 
13.2. Achizitorulă poateă reziliaă contractulă cuă efecteă deă plină drept,ă fărăă punereaă Prestatoruluiă înă
întârziere,ăfărăăîndeplinireaăuneiăalteăformalităţiăşiăfărăăintervenţiaăvreuneiăautorităţiăsauăinstanţeă
deăjudecată,ăînăoricareădintreăsituaţiileăurmătoare,ădarănelimitându-se la acestea: 

c) Prestatorulăfaceăobiectulăuneiăproceduriădeăinsolvenţă,ădizolvare,ăadministrareăjudiciarăă
sau este sub controlul alteiăautorităţi,ăaăîncheiatăoăînţelegereăcuăcreditoriiăprivindăplataădatoriilor,ă
şi-aă suspendată activitatea,ă sauă seă aflăă într-oă situaţieă asemănătoareă rezultândă dintr-oă procedurăă
similarăăreglementatăădeălegislaţiaălaănivelănaţional; 

d) Prestatorul a fost condamnată pentruă oă infracţiuneă înă legăturăă cuă exercitareaă profesieiă
printr-oăhotărâreăjudecătoreascăădefinitivă; 

e) Prestatorulăseăaflăăînăculpăăprofesionalăăgravăăceăpoateăfiădovedităăprinăoriceămijlocădeă
probăăpeăcareăAchizitorulăîlăpoateăjustifica; 

f) areă locă oriceă modificareă organizaţionalăă careă implicăă oă schimbareă cuă privireă laă
personalitateaă juridică,ănaturaăsauăcontrolulăPrestatoruluiăcuăexcepţiaăsituaţieiă înăcareăasemeneaă
modificăriăsuntăînregistrateăîntr-unăactăadiţionalălaăprezentulăcontract; 

g) apariţiaăoricăreiăalteăincapacităţiălegaleăcareăsăăîmpiedice executarea contractului. 

13.3. Achizitorulăareădreptulădeădenunțareăunilateralăăaăcontractuluiăînăcondițiileăart. 223, alin.(1) 

dinăLegeaă98/2016ăăcuămodificărileă iăcompletărileăulterioare. 
13.4. DacăăAchizitorulăreziliazăăcontractul,ăvaăfiăîndreptăţităsăărecuperezeădeălaăPrestator fărăăaă
renunţaălaăcelelalteăremediiălaăcareăesteăîndreptăţităînăbazaăacestuia,ăoriceăpierdereăsauăprejudiciuă
suferităpânăălaăunănivelăegalăcuăvaloareaăcontractului. 
13.5. Înă oriceă situaţieă înă careă Achizitorulă esteă îndreptăţită laă despăgubiri,ă poateă reţineă acesteă
despăgubiriădinăoriceăsumeădatorateăPrestatorului. 

13.6. Dupăă reziliereaă contractului,ăAchizitorulă poateă decideă continuareaă execuţieiă lucrăriloră cuă
respectarea prevederilorălegaleăprivindăachiziţiileăpubliceăprinăîncheiereaăunuiănouăcontract. 
13.7. Prestatorul poateăreziliaăprezentulăcontractădacăăAchizitorulănuăîşiăîndeplineşteăobligaţiaădeă
platăăaăsumelorădatorateă laă termenăsauăoriceăaltăăobligațieăasupraăcăreia aăfostănotificată iănuăaă
realizat-oăînătermenădeă30ădeăăzileădeălaănotificare. 

13.8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândită înă
temeiul prezentului contract, anterior rezilierii.  

13.9. Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure)ă fărăă preaviză înă cazulă
încetăriiăcontractuluiădeăfinanţareăîncheiatăîntreăJudețulăIalomițaă i  MDRAP. 

 

14. Modificarea contractului 
14.1. Părţileă contractanteă auă dreptul,ă peă durataă îndepliniriiă contractului,ă deă aă conveni asupra 

modificăriiă clauzeloră contractului,ă prină actă adiţional,ă înă situațiaă aparițieiă unoră circumstanțeă
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imprevizibileă ceă nuă auă putută fiă prevăzuteă laă semnareaă contractului. Prestatorul înă acestă cază areă
obligaţiaădeăaănotificaăAchizitorul cu minim 5 zileălucrătoareăînainteădeădataălaăcareăseăsolicităăaă
deveniăaplicabilăămodificarea.  
14.2. Durata de prestare a Contractului seăpoateăprelungiăînăcazulăprelungiriiădurateiădeăexecuțieăaă
lucrărilorăprinăactăadițional. 
14.3. Durata contractului se va corela cuădurataă contractuluiă deă execuțieă lucrăriădupăă semnareaă
acestuiaăprinăactăadiționalălaăprezentulăcontract. 
14.4. Prețulă contractuluiă seă poateă modificaă urmareă aă modificăriloră legislativeă sauă acteloră
administrativeăemiseădeăautoritățileălocaleăcareaăuăcaăobiectăinstituirea,ămodificareaăsauărenunțareaă
laăimpoziteă/taxeălocaleăalăcărorăefectoăseăreflectăăînăcre terea/diminuareaăcosturilorăpeăbazacăroraă
s-aăfundamentatăprețulăcontractului. 
 

15. Forţa majoră 

15.1. Forţaămajorăăesteăconstatatăădeăoăautoritateăcompetentă. 
15.2. Forțaă majorăă exonereazăă părţileă contractanteă deă îndeplinireaă obligaţiiloră asumateă prină
prezentulăcontract,ăpeătoatăăperioadaăînăcareăaceastaăacţionează. 
15.3. Îndeplinireaăcontractuluiăvaăfiăsuspendatăăînăperioadaădeăacţiuneăaăforţeiămajore, darăfărăăaă
prejudiciaădrepturileăceăliăseăcuveneauăpărţilorăpânăălaăapariţiaăacesteia. 
15.4. Parteaă contractantăă careă invocăă forţaă majorăă areă obligaţiaă deă aă notificaă celeilalteă părţi,ă
imediatăşiăînămodăcomplet,ăproducereaăacesteiaăşiăsăăiaăoriceămăsuriăcareăîiăstauălaădispoziţieăînă
vedereaălimităriiăconsecinţelor. 
15.5. Dacăăforţaămajorăăacţioneazăăsauăseăestimeazăăcăăvaăacţionaăoăperioadăămaiămareădeă6ăluni,ă
fiecareă parteă vaă aveaă dreptulă săă notificeă celeilalteă părţiă încetareaă deă plină dreptă aă prezentuluiă
contract,ăfărăăcaăvreunaădintreăpărţiăsăăpoatăăpretindeăceleilalteădaune-interese. 

 

     

16. Cesiunea 

16.1. Cesiunea prezentuluiăcontractăesteăinterzisă. 
16.2. Prestatorulă nuă poateă transferaă totală sauă parţială drepturileă şiă obligaţiileă saleă asumateă prină
prezentul contract. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1.ă Oriceă neînţelegereă apărutăă întreă părţi,ă decurgândă dină interpretareaă sauă aplicareaă
prevederilorăprezentuluiăcontractăvorăfiăsoluţionateădeăpărţiăpeăcaleăamiabilă.ăÎnăcazulăînăcare,ăînă
termen de 10 zile lucrătoare deălaănotificareaăpărţiiăcareăseăconsiderăăafectată,ănuăseăajungeălaăună
acordă peă caleă amiabilă,ă părţileă convină caă neînţelegerileă săă fieă soluţionateă deă instanţeleă
judecătoreştiăcompetenteădeălaăsediulăAchizitorului. 

17.2. Achizitorul va executa silit oriceă creanţăă rezultatăă dină prezentulă contract,ă peă cheltuialaă
Prestatorului, conform legii.  

 

18. Limba care guvernează contractul 
18.1. Limbaăcareăguverneazăăcontractulăesteălimbaăromână. 
 

 

19. Comunicări 
19.1. Oriceăcomunicareăîntreăpărţi,ăreferitoareălaăîndeplinireaăprezentuluiăcontract,ătrebuieăsăăfieă
transmisăăînăscris. 
19.2. Oriceădocumentăscrisă trebuieă înregistrată atâtă înămomentulă transmiteriiăcâtăşiă înămomentulă
primirii. 

19.3. Comunicărileă întreăpărţiă seăpotă faceă şiă prină telefon,ă telegramă,ă telex,ă fax sau   e-mail cu 

condiţiaăconfirmăriiăînăscrisăaăprimiriiăcomunicării. 
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20. Legea aplicabilă contractului 
20.1.  ContractulăvaăfiăinterpretatăconformălegilorădinăRomânia. 
20.2.  Înă cazulă înă careăoriceăprevedereă aăprezentuluiă contractă esteă sauădevineă ilegală,ănulăă sauă
inaplicabilă,ăaceastaănuăvaăafectaălegalitatea,ăvaliditateaăsauăaplicabilitateaăoricăreiăalteăprevederiă
aă acestuiaă care,ă prină urmare,ă vaă rămâneă înă întregimeă legală,ă valabilăă şiă aplicabilă.ă Înă măsuraă
permisăă deă lege,ă oriceă prevedereă ilegală, nulăă sauă inaplicabilăă vaă fiă înlocuităă cuă oă prevedereă
valabilă,ă careă vaă implementaă scopulă comercială şiă economică ală prevederiiă ilegale,ă nuleă sauă
inaplicabile. 

 

Părţileăauăînţelesăsăăîncheieăazi,ă_____.____.2021,ăprezentulăcontractăînădouăăexemplareă
originale,ăcâteăunăexemplarăpentruăfiecareăparteăcontractantă. 

 

 

Achizitor: 

JUDE UL IALOMI A 

Prestator: 

 

PREŞEDINTE, ............................... 

                   MARIAN PAVEL 

 
ADMINISTRATOR, 

 

 

 

 

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

Direc ia Buget - Finan e  

Director Executiv,  

Mihaela Moroianu  

 

 

 

Viză C.F.P. 
 

 

 

  

Direc ia Coordonare-Organizare  

Director Executiv,  

IonicaăBăicoianu 

 

 

 

 

 

Viză legalitate, 
 

 

 

 

 

  

  

Direc ia Achizi ii - Patrimoniu  

Director Executiv,  

Gheorghe Proca 

 

 

  

Direc ia Investi ii şi Servicii Publice  

Director executiv, 

Cristian Vlad 
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FORMULARE 
 

 

 

 

F.1 - Scrisoareădeăînaintare  

 

F.2 - Informațiiăgenerale 

 

F.3 -Formularăofertă 

 

F.4 - Declaraţieă- privindăneîncadrareaăînăsituaţiileăprevăzuteălaăart.ă59ăşiăart.ă60 

  

F.5 - Declaraţieă- privindăneîncadrareaăînăsituaţiileăprevăzuteălaăart.ă164 din Legea 98/2016  

 

F.6 - Declaraţieă- privindăneîncadrareaăînăsituaţiileăprevăzuteălaăart.ă165ădinăLegeaă98/2016 

 

F.7 - Declaraţieă- privindăneîncadrareaăînăsituaţiileăprevăzuteălaăart.ă167ădinăLegeaă98/2016 

 

F.8 – Modulădeăconstituireăalăgaranțieiăde bunăăexecuție 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul. 1     

ÎnregistratălaăsediulăAutorităţiiăContractante 

nr._________data___________ora_____ 

  

OFERTANTULă…….................…….........ă 
Adresă:ă………………………………… 

Telefonă:………………………………… 

Faxă:……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Către,ă_______________________________________ 

Adresa: ...................., ........................ , ......................,  

Tel. .................. , fax  ................ 

  

       Caă urmareă aă anunţuluiă nr.ă __________ă apărut_________________________________,ă
privindă achiziţiaă organizatăă pentruă atribuireaă contractuluiă _____________________, noi 

___________________________________ (denumirea/numele ofertantului),ă văă transmitemă
alăturat următoarele: 
1.    Coletulăsigilatăşiămarcatăînămodăvizibil,ăconţinând,ăînăoriginal:ă 

a) oferta; 

b)ădocumenteleăcareăînsoţescăoferta. 

 Avemăsperanţaăcăăofertaănoastrăăesteăcorespunzătoareăşiăvaăsatisfaceăcerinţeleădumneavoastră. 
  

  

Dataăcompletăriiă:[ZZ.LL.AAAA] 

Cuăstimă, 
[Nume ofertant], 

_______________________ 

(semnăturăăautorizată)     
 

 

 



 

                                                                                                                            Formularul.2 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

___________________________ 

       (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMATII GENERALE 

 

 

Denumirea/numele:_______________________________________________________ 

 

Codul fiscal:_____________________________________________________________ 

 

Adresa sediului central:____________________________________________________ 

 

                                     _____________________________________________________ 

 

 

Telefon:__________________ Fax:__________________E-mail:___________________ 

 

C.U.I.____________________  

 

NumărădeăînregistrareălaăRegistrulăComerțului_____________________________ 

 

Cont Trezorerie _____________________________________________________ 

 

Administrator _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                          Candidat / ofertant 

                                                         _______________ 

                                                        (semnatura autorizata) 

          LS 

 

           

     

 

 

 

 



 

      OFERTANTUL                                                                                                 Formularul 3 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
                                          (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului)  

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de_________________________lei                                         
                                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 

serviciile in graficul de prestare a serviciilor anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 

de valabilitate. 

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

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

vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza:     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

         |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 

documentatia de atribuire. 

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

oferta pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
         (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                                                            (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OFERTANTUL                                                                          Formularul 4 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARA IE 

privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 59 şi art. 60  

din  Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice 

 

 

  

Subsemnatul(a) ..................................................................................................... 

                                          (denumirea, numele operatorului economic) 

înăcalitateădeăofertant/candidat/ofertantăasociat/ăsubcontractantă/concurent/terţulăsusţinător,ălaă
ACHIZI IAăDIRECT ăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăachiziţieăpublicăăavândăcaăobiectă 
...................................ă ………………………………………………. la data de ................. 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV)                                                                (zi/lună/an), 

,ăorganizată deăConsiliulăJudețeanăIalomița,ădeclarăpeăpropriaărăspundereăcăănuămăăafluăînă 
conflict de interese cu autoritateaăcontractantăăConsiliulăJudețeanăIalomița. 
  

OFERTANT 

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

(semnăturăăautorizată) 
L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                        Anexa.1 

                                                                                                      la Formularul 4 

 

 

 

 

 

PERSOANELE CU FUNCTIE DE DECIZIE  

În derularea proiectului 
 

 

 

 

1. Marian PAVEL– Presedinte; 

2. Emil-Catalin GRIGORE - Vicepresedinte;  

3. Alexandru DINU- Vicepresedinte 

4. Adrian Robert IONESCU – Secretarul General al Judetului Ialomița; 

5. BăicoanuăIONICAă- Director Executiv  – DCO 

6. Iulian – Grigorin DOGARU - Director Executiv adjunct DCO; 

7. Ana-Maria HAIMANA–Consilier Juridic - DCO ; 

8. Gabriela – Virginia TEODORESCU - Șefăserviciu DCO ; 

9. Emilia TUDORACHE - Consilier Juridic DCO ; 

10. Mihaela MOROIANU - Director Executiv – DBF ; 

11. Tanusa NASTASE – Consilier DBF ; 

12. Ana-Maria Cristina PETRE - Consilier - DBF; 

13. Silvia –Petruta DIMACHE - Șefăserviciu - DBF; 

14. Gheorghe PROCA - Director Executiv - DAP; 

15. Mirela-Genina PREDA - Șef serviciu – DAP; 

16. Cristian VLAD - Director Executiv – DISP ;  

17. Marin JEAN – Consilier DISP; 

18. DoinaăElenaăSP T RELU – Consilier achizițiiăpubliceăDAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTANTUL                                                                                      Formularul 5 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

 

DECLARA IE 

privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant 
împuternicit al _________________________________________, 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din 
Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am 
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 
art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 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 şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările 
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  



f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru 
al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul 
excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

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

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

Data _______.2021 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul 6 

 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 
 

 

 

DECLARA IE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE 

ART. 165/LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul,ă .................................ă reprezentantă împuternicită ală .............ă
(denumirea operatorului economic), înă calitateă deă candidat/ofertant/ofertantă asociat/terţă
susţinătorăalăcandidatului/ofertantului,ălaăproceduraădeă.................ă(se menţionează procedura) 
pentruăatribuireaăcontractuluiădeăachiziţieăpublicăăavândăcaăobiectă.......................ă (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 

organizatăădeă ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundereă că,ă
subăsancţiuneaăexcluderiiădinăproceduraăşiăaăsancţiunilorăaplicateăfapteiădeăfalsăînăacteăpublice,ă
nuăneăaflămăînăsituaţiaăprevazutăălaăart.ă165ădinăLegeaă98/2016ă,ărespectiv: 
-  n-amă încălcată obligaţiileă privindă plataă impozitelor,ă taxeloră sauă aă contribuţiiloră laă bugetulă
generalăconsolidat,ăiarăacestălucruăsăăfiăfostăstabilităprintr-oăhotărâreăjudecătoreascăăsauădecizieă
administrativăăavândăcaracterădefinitivăşiăobligatoriu,ăînăconformitateăcuălegeaăstatuluiăînăcareă
respectivulăoperatorăeconomicăesteăînfiinţat. 
 
     

Înţelegă căă autoritateaă contractantăă areă dreptulă deă aă solicita,ă înă scopulă verificăriiă şiă
confirmăriiădeclaraţiilor,ăoriceădocumenteădoveditoareădeăcareădispun. 

Înţelegă că,ă înă cazulă înă careă aceastăă declaraţieă nuă esteă conformăă cuă realitatea,ă suntă
pasibilădeăîncălcareaăprevederilorălegislaţieiăpenaleăprivindăfalsulăînădeclaraţii. 

 
Dataăcompletării 
 

 

 

 

 
Operator economic, 
................................. 

(semnătură autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Formularul 7 

 

OFERTANTUL 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARA IE 

privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentantă împuternicită ală
_____________________________________________________________________,            

                                                                  (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului) înă calitateă deă ofertantă laă proceduraă deă atribuireă aă contracteloră deă
achiziţieă publicăă avândă caă obiectă
................................................................................................................................ (denumirea, 

serviciuluiă şiă codulă CPV),ă laă dataă deă .................(ZI/LUN /AN),ă organizatăă deă
....................................................ă (denumireaă autorităţiiă contractante),ă declară peă propriaă
răspundereăcăănuăsuntăînăsituaţiileăprevăzuteăînăart.ă167ădinăLegeaă98/2016ăprivindăachiziţiileă
publice. 

  ART. 167 

    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 

situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor 
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 

măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 



sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 
informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 

sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura 

generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de 
operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de 
achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află 
fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, 
fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare 
a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum 
ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau 
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. 
(1). 

    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere 
al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 



    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu 
alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte/solicitări de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 

identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. 
(6). 

    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 

unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii 
utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  

Subsemnatulădeclarăcăăinformaţiileăfurnizateăsuntăcompleteăşiăcorecteăînăfiecareădetaliuă
şiă înţelegă căă autoritateaă contractantăă areă dreptulă deă aă solicita,ă înă scopulă verificăriiă şiă
confirmăriiădeclaraţiilor,ăoriceădocumenteădoveditoareădeăcareădispun. 
Înţelegă căă înă cazulă înă careă aceastăă declaraţieă nuă esteă conformăă cuă realitateaă suntă posibilă deă
încălcareaăprevederilorălegislaţieiăpenaleăprivindăfalsulăînădeclaraţii. 

  

Dataăcompletăriiă...................... 
  

 

 

 

Ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTANTUL   

                                                                                                                                  Formularul 8   
                          
......................................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE 

 

 

 

 

 

 

S.C. ____________________________________________ (denumirea, numele operatorului 

economic),ăavândăcaăreprezentantălegalăpeă____________________,ăînăcalitateădeăofertantălaăproceduraădeă
_____________________ (se menţionează procedura)ă pentruă achiziţiaă contractului 

_____________________________________ Cod CPV ___________________, la data de 

______________ (zi/luna/an), organizata de __________________________ (se inserează numele 
autorităţii contractante), opteză pentruă unaă dină urmatoareleă modalitatiă deă constituireă aă garanţieiă deă bunaă
execuţie: 
  

□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara in favoarea autoritatii 

contractante 
  

□ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari in favoarea autoritatii 

contractante 

 

□ Virament bancar 

 

 

 

  Se va bifa optiunea aleasa. 
 

 

 

 

 

 

Dataăcompletăriiă............................... 
 

 

 

 

                                                                                                                        OFERTANT, 

 

                                                                                                                                    ............................ 
         (semnatura autorizata) 
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