
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI 

Deva, l>-dul luliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara 
Telefon: 02541233341 . 0254/233340; Fax: 02541234384 

Cod fiscal: 9819433: E-mail: d.aaspchd@Q!!lail.com: Website: www.Qg_aspchd.ro. __ _ 
Datele ~ caracter personal din prezentul document $unt protejate conform prevederilor Regulamentul (UE) 20161679 

Serviciul Achizitii, Contractare Servicii Sociale, lnvestitii 
Nr. . ~?, .t~ ?-:i ... .. .! .. ~~: .IJ: .. ~.~ ........ . 

Anunt de participare 

Functionarea Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtinerii autorizatiei 
de securitate la incendiu 

Denumire contract: Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare 
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

Tip anunt: anunt publicitar, publicat pe SEAP 
Tip contract: executie lucrari 

Codul de clasificare CPV : 
45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor 

Valoare estimata: 437.346,08 lei fara TV A 

Sursa de finantare: buget local - Programul de investitii pe anul 2020 

Documentatia de atribuire: este publicata pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, 
sectiunea Achizitii 2020, alaturi de prezentul anunt; 

Descrierea contractului: 

Obiectul contractului: Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare 
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

Specificatii tehnice: - conform caietului de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire 
Durata executie: Termenul de executie si predare al lucrarii este de 2 luni de la semnarea contractului 

de executie si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor 
Garantie: Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 24 !uni de la data incheierii si semnarii 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii 
Garan tie de buna executie: Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului si se 

constituie in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Conditii de participare: conform documentatiei publicate pe SEAP si pe site-ul propnu 
www.dgaspchd.ro, sectiunea Achizitii 2020, alaturi de prezentul anunt; 

Criteriu de atribuire: pretul eel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor din caietul de sarcini si 
documentatia de atribuire. 

Tcrmenul-limita de depunere al ofertelor si al documentelor insotitoare este: 
09.11.2020 orele 10°0 
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Termen limita pentru solicitare clarificari cu privire la documentatia de atribuire: 05.11.2020 
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 zile 

Modul de prezentare al ofertei si al documentelor de calificare, ce insotesc oferta: Vor fi trimise 
intr-un singur exemplar original, prin posta/curier sau depusa, in plic inchis si sigilat la 
Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura al autoritatii contractante, situate in 
Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18, etaj 1. Plicurile vor fi marcate cu inscriptia: "Oferta pentru 
achizitia de Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri 11ecesare obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu. A nu se deschide pana la data de 09.11.2020 orele 11 :00" 

Deschiderea ofertelor va avea loc: in data de 09.11.2020 la orele 11°0; 

Conditii de descbidere a ofertelor ~i participarea la sedinta de deschidere a ofertelor : Orice 
ofertant are dreptul de a participa la ~edinta de deschidere; aceasta va avea loc pe data de 09.1 1.2020 
la orele 11°0, la sediul DGASPC Hunedoara, situat in Deva, Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, Biroul Achizitii 
- etaj 3. 

Prezentul Anunt va fi publicat pe SEAP. 

Documentatia de atribuire este disponibila pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea 
Achizitii 2020, alaturi de prezentul anunt. 

Director General 

Sef serviciu temporar Serviciu Achizitii, 
Contractare Servicii Sociale, Investitii 

Roxana LEACH 

ip_aJ 

Director General Adj . Ee. 

Georg~OPA 

Intocmit, 
Consilier Achizitii Publice 
Alexandra Adela MAIER 
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CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
DIRECTIA GENERAL.A DE ASISTENTA SOCIAL.A ~I PROTECTIA COPILULUI 

Deva. b-dul luliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara 
Telefon: 02541233341 , 02541233340: Fax: 02541234384 

Cod fiscal: 9819433; E-mail: Qg_aspchd@9!!!.ail.com: Website: www.d_g_asp chd.ro .. __ _ 
Oatele cu caracter personal din p1ezentul document sum protejate conform prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 

Serviciul Achizitii, Contractare Servicii Sociale, Investitii 
Nr. . ~.f. +..RI ....... ./. .'!~·. !L . '?R?f .......... . -=·~·~ .SE APROBA: 

"~~~..t-4 ··E>rrector General 
,- """' \ ' 
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~~Ir. Gen. Adj. Econom1c, 

Georget~POPA 

INFORMATII GENERALE PENTRU OFERTANTI 

Achizitie de 

Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare 

obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

Codul de clasificare CPV : 

45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarm a impotriva incendiilor 

Avizat, 
Birou Juridic si Cont cios 



INFORMATII GENERALE PENTRU OFERT ANTI 

Date despre achizitor - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Hunedoara, cu sediul in Deva, str. I. Maniu, nr.18, jud. Hunedoara, Fax: 0254.234.384, Tel: 
0254.233.340, e-mail: dgaspchd@gmail.com, adresa web www.dgaspchd.ro; 

Procedura de atribuire: achizitie directa. In conformitate cu prevederile art 7, alin. (5), din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, ~i cu art. 43, alin. 
(2), din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare, sub pragul de 450.020 lei fara 
TVA, pentru achizitia publica de lucrari, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona lucrari 
prin achizitie directa cu obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a 
publica un anunt intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu/ ANAP sau a SEAP, insotit de 
descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate. 

Codul CPV : Cod CPV 45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarma lmpotriva incendiilor 

Sursa de finantare: buget local - Programul de investitii pe anul 2020 

Valoarea estimata fara TVA: - 437.346,08 lei fara TVA 

Descrierea contractului: 

Obiectul contractului: Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare 
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

Specificatii tehnice: - conform caietului de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire 
Durata executie: Termenul de executie si predare al lucrarii este de 2 luni de la semnarea contractului 

de executie si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor 
Garantie: Perioada de garantie a lucrarilor este de minim 24 luni de la data incheierii si semnarii 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii 
Garantie de buna executie: Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului si se 

constituie in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Date privind ofertele: 
a) Adresa la care se transmit ofertele: la sediul DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. luliu Maniu, 

nr. 18, judet Hunedoara - Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura; 
b) Limba In care trebuie redactate ofertele: romana. 
c) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile 

Pretul cootractului de achizitie este ferm, exprimat in lei si neajustabil pe toata durata contractului. 
CriteriuJ de atribuire: pretul eel mai scazut cu conditia respectarii cerintelor specificate in 
documentatia de atribuire. 

Autoritatea contractanta va publica pe SEAP si pe site-ul propnu www.dgaspchd.ro, sectiunea 
Achizitii 2020 documentatia de atribuire, respectiv: 
- Anunt de participare achizitie de Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari 
necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; 
- Informatii generale pentru ofertanti; 
- Modelul de formulare, care trebuie completate, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, 
stampilate si transmise, o data cu oferta in plic inchis si sigilat, depus Ia Compartimentul comunicare, 
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relatii cu publicul, registratura al DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18, pana la 
data-limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. (Scrisoare de inaintare, Declaratie pe propria 
raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, Declaratie pe proprie 
raspundere privind ne!ncadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016, Declaratie pe proprie 
raspundere privind nei'ncadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea 98/2016, Declaratie pe 
propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al relatiilor de 
munca, conditiilor de munca si protectiei muncii, Declaratie de asumare a clauzelor contractuale 
propuse de autoritatea contractanta, Formularul de oferta tehnica, Formularul de oferta financiara si 
Centralizatorul de preturi) 
- Modelul clauzelor contractuale; 

01ice operator economic interesat poate adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari 
referitoare la documentatia de atribuire, publicata pe SEAP, pana cu 3 zile inainte de data limita, 
prevazuta pentru depunerea ofertelor pe adresa de e-mail achizitiihd@gmail.com, iar autoritatea 
contractanta va transmite raspunsul in SEAP, cu 2 zile inainte de data-limita prevazuta pentru 
depunerea ofertelor. 

Cerinte obligatorii de participare: 

A. Ofertantul va prezenta urmatoarele documente de calificare: 

1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea 
Achizitii 2020); 

2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din 
Legea 98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea 
Achizitii 2020); 

3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul 
Documentatiei de atribuire pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea 
Achizitii 2020); 

4. Declaratie de asumare a clauzelor contractuale propuse de autoritatea contractanta, modelul 
clauzelor contractuale fiind publicat pe SEAP in cadrul Documentatiei de atribuire (modelul 
declaratiei se regaseste in Sectiunea Fonnulare, publicata in cadrul Documentatiei de 
atribuire pe SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea Achizitii 2020); 

5. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, 
social si al relatiilor de munca, conditiilor de munca si protectiei muncii (modelul declaratiei 
se regaseste in Sectiunea Formulare, publicata in cadrul Documentatiei de atribuire pe 
SEAP si pe site-ul propriu www.dgaspchd.ro, sectiunea Achizitii 2020); 

6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, valabil la momentul prezentarii 
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ domeniile de activitate secundare si 
codurile CAEN aferente acestora, prin care ofertantul trebuie sa faca dovada ca desfasoara 
activitati in conformitate cu obiectul contractului de achizitie publica. Certificatul se va 
depune in original sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 

7. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de 
D.G.F.P., din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii -
copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul; 

8. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea 
locala, din localitatea in care operatorul economic isi are sediul social si din localitatile in 
care isi are sediile secundare/punctele de lucru, nominalizate in certificatul constatator 
eliberat de ONRC, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul 
prezentarii; 
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9. Cazier judiciar a] operatorului economic si al membri]or organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivu]ui operator economic sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum reiese din certificatul 
constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 

B. Ofertantul va prezenta propunerea tehnica: 

1. Ofertantul va intocmi propunerea tehnica, in conformitate cu specificatiile tehnice din 
documentatia de atribuire si de asemenea maniera incat sa pennita comisiei de evaluare 
verificarea cu usurinta a corespondentei cu cerintele solicitate; 

2. Oferta tehnica va prezenta modul de implementare al proiectului pe toata durata lucrarilor 
din punct de vedere al: 

Organizarea activitatilor 
Modul de derulare a etapelor de executie 
Asigurarea managementului proiectului 
Asigurarea calitatii si controlului calitatii 
Implementarea programului de Securitate si Sanatate in Munca 
Protectia contra incendiului 
Protectia mediului 
Propunerea tehnica va fi structurata conform caietului de sarcini si va fi insotita 

de un memoriu tehnic in care se va descrie, in ordinea operatiunilor executate, 
tehnologia ~i metodele folosite pentru realizarea lucrarii, care trebuie sa fie eel putin 
la nivelul specificat de producatorii materialelor. 

3. Oferta tehnica va contine 
a. Prezentare generala 
b. Sustinere tehnica 

- Cerinta minima, pentru acest punct este numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand 
subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a formularelor care trebuie 
prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea 
contractului. 

c. Asigurarea ca1itatii lucrarilor 
- Ca cerinta minima, se prevede obligativitatea prezentarii dovezii implementarii unui sistem 
de asigurare a calitatii lucrarilor. 

d. Experienta similara 
- Cerinta minima pentru experienta similara este incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani 
eel putin a unui contract al carui obiect a fost executia unor lucrari similare; 

e. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti 
- Cerinta minima, este obligativitatea prezentarii eel putin a unei recomandari din partea 

unui beneficiar/client. 
f. Resurse tehnice 

- Cerinta minima pentru resursele tehnice este nominalizata in extrasul de utilaj si de 
transport. 

g. Resurse umane(minime) 
- Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa fie specialist in domeniu constructiilor al 
instalatiilor electrice cu experianta in executia acestui tip de lucrari, electrician autorizat 
ANRE grd IIA/IIB, tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a 
incendiilor,tehnician sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de 
incendiu. 

h. Graficul de Executie al intregii lucrari, grupat pe categorii, etape, puncte de referinta 

4. Ofertantul va prezenta: 
- descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentia]e ale materialelor, ulti]ajelor si 

echipamentelor ce urmeaza a fi puse in opera insotita, de agremente tehnice (fise tehnice) 
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- certificate, agremente si orice alte documente din care trebuie sa reiasa ca respecta 
nivelul minim calitativ impus de caietul de sarcini si Proiectul tehnic nr. 75/2019. 

- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a 
sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. 

- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a 
sistemelor de alarmare si alertare in caz de incendiu 

- Atestat tip ANRE tip B pentru executia de instalatii electrice exterioare/interioare 
pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea 
nominala de 0,4 Kv 

C. Ofertantul va prezenta propunerea financiara: 

1. Formularul de Oferta (conform formularului pus la dispozitie de autoritatea/entitatea 
contractanta), incluzand toate informatiile solicitate; 

2. Se solicita completarea urmatoarelor formulare (fara format impus) adaptate la obiectivele 
descrise de caietul de sarcini : 

- Centralizatorul financiar al obiectelor in care se va include si organizarea de santier 
- Centralizatorul financiar al categoriilor de Iucrari 
- Lista cantitatilor de lucrari: 

a. Constructii 
b. Desfumare 
c. Hidranti 
d. Paratraznet 
e. Semnalizare 
f. Electrice 
g.Grup generator (procurare, montare, instalare si executie platforma betonata 
si imprejmuire) 

- Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotarile 
- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale 
- Lista cuprinzand consumurile cu forta de munca 
- Lista cuprinzand consumurile cu ore de functionare a utilajelor de constructii 
- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile 

3. Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor cantitatilor de Jucrari va fi 
corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe 
specialitati, astfel incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material 
sa corespunda cerintelor de calitate descrise in cadrul fi~elor tehnice de produs, din 
cadru] agrementelor tehnice. Nu se vor oferta echipamentele care apar in documentatie cu 
mentiunea optional. 

Modul de prezentare al ofertei si al documentelor de calificare, ce insotesc oferta: 
Oferta va fi trimisa intr-un singur exemplar original, prin posta/curier sau depusa in plic inchis si 
sigilat la Compartimentul comunicare, relatii cu publicul, registratura al DGASPC Hunedoara din 
Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18. Scrisoarea de inaintare se capseaza in exteriorul plicului pentru a fi 
inregistrata la sediul autoritatii contractante la data si ora depunerii . 

Plicurile vor fi marcate cu inscriptia: 

"Oferta pentru achizitia de Functionarea Centrului de btgrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri 
necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 

A nu se deschide pana la data de 09.11.2020 orele 11 :00" 

Propunerea tehnica se va intocmi in confonnitate cu cerintele solicitate prin documentatia de 
atribuire si de asemenea maniera incat sa pem1ita comisiei de evaluare veri fi carea cu usurinta a 
corespondentei cu cerintele solicitate. 
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Propunerea financiara se va intocmi astfel incat aceasta sa fumizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la pretul uni tar in lei fara TV A, valoarea totala in lei fara TV A, valoarea TV A 
(daca este cazul, ofertantul va preciza daca este neplatitor de TVA), precum si la alte conditii 
financiare si comerciale legate de obiectul contractului. Pretul din oferta va fi exprimat in lei fara 
TV A, cu maxim 2 zecimale si va include toate cheltuielile ocazionate de executia lucrarilor. 

Pretul contractului de achizitie este ferm in lei si neajustabil pe toata durata. 

Alte informatii: 
Eventualele solicitari de clarificari referitoare la documentele de calificare/ oferta tehnica/ 

oferta financiara, pe care comisia de evaluare le considera necesare, se vor adresa ofertantilor pe 
emailul indicat de acestia, iar raspunsurile ofertantilor vor fi transmise autoritatii contractante, in 
termenul indicat pe adresa de email: achizitiihd@gmail.com 

Daca ofertantul nu raspunde la solicitarea de clarificari in termenul indicat sau raspunsurile 
nu sunt complete sau concludente, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 

Daca pretul fara TV A incl us in Propunerea Financiara depa$e$te valoarea estimata, oferta va 
fi respinsa ca inacceptabila. 

Oferta va fi respinsa ca neconforma daca: 
- nu respecta cerintele prezentate in documentele achizitiei/nu depune documentele de calificare 

solicitate; 
- a fost primita cu intarziere, dupa data si ora limita indicate pentru depunerea ofertelor 
- nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini; 

Conflictul de interese: 
Conflict de interese reprezinta orice situatie in care membrii personalului Autoritatii 

contractante sau ai unui fumizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele Autoritatii 
contractante, care sunt implicati in deSia$urarea procedurii de atribuire sau care pot influenta 
rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in 
contextul procedurii de atribuire. 

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a ofertelor unnatoarele 
persoane: 

- persoane care detin parti sociale, parti de interes, aqiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de 
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertantif candidati/terti sau 
subcontractanti; 

- sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertantif candidati, 
terti sustinatori ori subcontractanti propu$i; 

- persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii 
concrete ca pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, 
ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta $i impartialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare. 

Contractantul se va asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un 
conflict de interese, cum ar fi: 

- situapa In care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de 
conducere sau de supervizare $ilsau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt 
so1}sotie, ruda sau afin pana Ia gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu 
persoane cu functii de decizie in cadrul Autoritatii/entitatii contractante sau al fumizorului de servicii 
de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

- situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea 
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inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functi i de decizie in cadrul 
Autoritatii/entitatii contractante. 

Contractantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica/sectoriali'i, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de 
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fo~ti angajati ai 
Autoritatii/entitatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de 
atribuire cu care Autoritatea/entitatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in 
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie 
publica/sectoriala, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub 
sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

Lista persoanelor cu functii de decizie, din cadrul autoritatii contractante este enumerata in 
cadrul Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 
98/2016 (modelul declaratiei se regaseste in Documentatia de atribuire ); 

Oferta declarata ca~tigatoare va fi oferta admisibila care, va avea pretul eel mai scazut. 
In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, atunci se va 

solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit 
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul eel mai scazut. 

• Orice document solicitat trebuie sa fie valabil, conform prevederilor legale aplicabile, in 
momentul deschiderii ofertelor $i se va prezenta, dupa caz, in original/copie legalizata, sau copie 
certificata de catre ofertant ,.Conform cu originalul", stampilata si semnata de reprezentantul legal. 

• Documentele ofertei vor fi tiparite/tehnoredactate $i vor fi semnate si stampilate de catre 
reprezentantii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata 
perioada de valabilitate stabilita de Achizitor. 

• Oferta nu va contine randuri inserate, sublinieri, $tersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul 
initial. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, 
documentele respective trebuie sa fie semnate $i parafate conform prevederilor legale. 

Ofertantul are dreptul de a-$i retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata achizitorului pana 
la data $i ora limita pentru depunerea ofertelor. 

Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data $i ora stabilita pentru depunerea 
ofertelor, adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. 
Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, 
modificata, pana la data $i ora limita, stabilita in documentatia pentru ofertanti. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 
Ofertantul i$i asuma raspw1derea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor 

documentelor prezentate in original, copie si/sau copie ,,conf01ma cu originalul" in vederea 
participarii la proceduriL 

Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita 
pentru depunere este considerata intarziata $i se returneaza, nedeschisa. 

- Termen limita pentru primirea ofertelor: 09.11.2020 ora 10°0. 

- Modul de prezentare al ofertei si al documentelor de calificare, ce insotesc oferta: Oferta va fi trimisa 
intr-un singur exemplar original, prin posta/curier sau depusa in plic inchis si sigilat la 
Compartimentul comunicare, relatii cu pub Ii cul, registratura al DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. 
Iuliu Maniu, nr. 18. Plicurile vor fi marcate cu inscriptia: "Oferta pentru achizitia de Functionarea 
Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtinerii autorizatiei de securitate la 
incendiu. A nu se deschide pana la data de 09.11.2020orele11:00" 

- Condi!ii de deschidere a ofertelor $i participarea la sedinta de deschidere a ofertelor: Orice 
ofertant are dreptul de a participa la ~edinta de deschidere; aceasta va avea loc pe data de 09.11.2020 
orele 11°0, la sediul DGASPC Hunedoara, situat in Deva, Bd. luliu maniu, nr. 18, Biroul 
Achizitii - etaj 3. 
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- In cadrul unor sedinte ulterioare, la care participa numai membrii comisiei de evaluare, 
aceasta va evalua propunerile tehnice si propunerile financiare depuse de catre ofertanti, va aplica 
c1iteriul de atribuire (pretul eel mai scazut), va intocmi raportul procedurii si va intocmi si transmite 
comunicarile catre ofertanti. 

- Comunicarea acceptarii ofertei castigatoare/ a rezultatului procedurii: se comunica 
ofertantilor prin emailul indicat de acestia; o data cu transmiterea comunicarii, autoritatea 
contarctanta va transmite ofertantilor si o copie a Raportului final al achizitiei. 

- Semnarea contractului de executie: ofertantul al carui oferta a fost desemnata castigatoare se 
va prezenta pentru semnarea contractului, la sediul autoritatii contractante - Biroul Achizitii, etajul 
3, la data si ora, prevazute in comunicarea acceptarii ofertei castigatoare, transmise pe email. 

Sef serviciu temporar Serviciu Achizitii, 
Contractare Servicii Sociale, Investitii 

Roxana LEACH 

~-t>-~J 

Intocmit, 
Consilier Achizitii Publice 
Alexandra Adela MAIER 
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CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
DIRECTIA GENERAL.A DE ASISTENT.A SOCIAL.A ~I PROTECTIA COPILULUf 

Deva, t:rdul luliu Maniu. nr. 18, jud. Hunedoara 
T elefon: 0254/233341 , 02541233340; Fax: 02541234384 

Cod fiscal: 9819433; E-mail: d_g_a~~gmail.co_m; Website: wvtw.dg~§R......,Ch_.d_,.r..,o __ _ 
Datele cu caracter personal din prezentul document sunt pro1ejate conform prevederilor Regulamentut (UE) 20161679 

CAIET DE SARCINI 

1.Denumirea achizitiei: Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - lucrari necesare 
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu. 

Cod CPV: 45312100-8 Lucrii.ri de instalare de sisteme de alarmii. impotriva incendiilor 



1. INFORMATII GENERALE 

1.1 Denumirea achizitiei Lucrari de executie instalatii si sisteme de stingere a incendiilor la 
cladirea Centrului Ingrijire si Asistenta Uricani situat in localitatea Uricani, str Progresului nr 1 B 
1.2 Beneficiarul investitiei: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Hunedoara 
1.3 Amplasament: Uricani str Progresului nr 1 b, judetul Hunedoara 
1.4 Regim juridic Conform extrasului CF nr topo 61621 terenul si imobilul sunt proprietatea 
statului Roman si se afla in domeniul public al judetului Hunedoara 

2. OBIECTULACHIZITIEI 

2.1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de 
constructi si montaj, verificarea si receptia cu scopul de a asigura spatiile cu dotarile specifice 
ISU in conformitate cu legislatia in vigoare. 

2.2 Ofertele care nu vor respecta integral cerintele prezentului caiet de sarcini vor fi considerate 
neconforme potrivit prevederilor art 215 alin 5 din Legea 98/2016 

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI 

3.1 Prevederile caietului de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de constructii 
si montaj 

3.2 Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor 
3.3 Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta 

legislatia, normativele si standardele specific aplicabile aflate in vigoare la data executarii 
lucrarilor 

3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
prescriptiilor tehnice si a normativelor din legislatia specifica in vigoare. 

4. CERINTE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR 

3 .1 La elaborarea proiectului au fost respectate cerintele legislatiei in v1goare m domeniul 
constructiilor 
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare 
- Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile 
si modificarile ulterioare 
- Hg 90712019 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor de investitii 
- Hg 925/1995 privind regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor de 
executie a lucrarilor de constructii 
- Hg 977 /1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii 
- Ordinul 129/2016 privind Autorizarea de Securitate la Incendiu 

5. DATE TEHNICE 

5 .1 Documentatia tehnica 
Documentatia care sta la baza prezentului caiet de sarcini este Proiectul nr 75/2019 
,,Documentatie pentru obtinerea avizului de Securitate la incendiu pentru functionarea 
Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani" intocmit de catre SC Instalatii Gevis SRL Deva 

5.2 Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei 
Constructie existenta la care se propun lucrari de amenajare si lucrari cu rol de protectie la foe~ 



conform documentatiei in vederea indeplinirii cerintei de securitate la incendiu categoria de 
importanta C (normala)clasa de importanta III 
Tipul si caracteristicile constructive: cladire civila pentru sanatate pentru ingrijirea persoanelor 
cu dizabilitati dar care se pot evacua singure fara sala aglomerata (max 55 persoane)construita 
intr-un singur compartiment de incendiu cu regim de inaltime P+E l+E2 rise mijlociu de 
incendiu gradul II rezistenta la foe 
Dimensiuni: Sc= 460 mp Sdesf= 1380 mp, V = 5650 me 
Cladirea va fi echipata cu instalatii pentru iluminat de securitate pentru evacuarea, marcarea 
hidrantilor interiori , continuarea lucrului, veghe, instalatie de protectie la trasnet, IDSAI cu 
acoperire totala, instalatii de hidranti interiori( 4,2 l/s) si exteriori (10 l/s) 
Functia principala: saloane, cabinete medicale, sali de tratament, spatiu recreere, sala de mese 
Funtiuni secundare: bucatarii, spatii de preparare, oficii, depozite alimente uscate, frigidere, 
depozit paine, spalare vase, vesela curata, birou bucatar sef, primire rufe murdare, inmuiere 
rufe, spalare/uscare rufe, calcatorie, predare rufe curate, vestiare, debarale, ascensor bolnavi, 
ascensor alimente, bai/grupuri sanitare, coridoare, holuri circulatii interioare, degajament, casa 
scaru. 
Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificata, cladirea 
centrului de ingrijire este construita intr-un singur compartiment de incendiu nefiind asigurate 
distantele de siguranta corelate cu gradul de rezistenta la foe fata de cladirile din vecinatate, 
dar sunt propuse lucrari pentru compartimentarea antifoc, conform documentatiei si cerintelor 
Normativului P 118/1999 

6. MASUR! DE SECURITATE SI SANATATE IN MUN CA SI IMPACT DE MEDIU 

6.1 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale cei revin in 
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile 
de constructie trebuie conduse in mod obligatoriu de cadre tehnice cu experienta care raspund 
direct de personalul care executa lucrarile 

6.2 lntregul personal care ia parte la executia lucrarii va fi instruit asupra procesului tehnologic 
succesiunea operatiilor si fazele de executie ,asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice si 
masurilor specifice de protectia muncii decurgind din natura acestor operatii 

6.3 Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in 
exteriorul santierului semnalizarea si marcarea coresounzatoare a lucrarilor, semnalizarea si 
devierea circulatiei in zona, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor, etc 

6.4 Pe durata realizari lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu 
in ceea ce priveste praful si zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor 
de constructii. 

7. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI 
7.1 Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu Graficul de Executie, documentatiile de 

executie si avizele/autorizatiile aferente investitiei 
7.2 Programul de control al calitatii lucrarilor pe faze de executie trebuie respectat,fiind obligatoriu 

a se face verificari la toate fazele de executie dupa cum urmeaza: 
Natura locatiei 
Receptia lucrarilor de constructii 
Receptia lucrarilor instalatiei de desfumare 
Receptia hidrantilor 
Receptia instalatiei de paratraznet 
Receptia instalatiei de semnalizare la incendiu 
Receptia instalatiei electrice 

7.3 Lucrarea de constructie va fi receptionata de catre o comisie de receptie numita de beneficiar 

8. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE 
8.1 Oferta tehnica va cuprinde modul de implementare al proiectului pe toata durata 

lucrarilor din punct de vedere al: 
executiei 

CA 



Organizarea activitatilor 
Modul de derulare a etapelor de executie 
Asigurarea managementului proiectului 
Asigurarea calitatii si controlului calitatii 
Implementarea programului de Securitate si Sanatate in Munca 
Protectia contra incendiului 
Protectia mediului 
Propunerea tehnica va fi structurata conform caietului de sarcini si va fi insotita de un 
memoriu tehnic in care se va descrie, in ordinea operatiunilor executate, tehnologia ~i 

metodele folosite pentru realizarea lucrarii, care trebuie sa fie eel putin la nivelul specificat 
de producatorii materialelor. 

8.2 Oferta tehnica va contine : 
a) Prezentare generala 
b) Sustinere tehnica 

- Cerinta minima, pentru acest punct este numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand 
subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a formularelor care trebuie 
prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului. 
c) Asigurarea calitatii lucrarilor 

- Ca cerinta minima, se prevede obligativitatea prezentarii dovezii implementarii unui sistem 
de asigurare a calitatii lucrarilor. 
d) Experienta similara 

- Cerinta minima pentru experienta similara este incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani eel 
putin a unui contract al carui obiect a fost executia unor lucrari similare; 
e) Recomandari din partea altor beneficiari/clienti 

- Cerinta minima, este obligativitatea prezentarii eel putin a unei recomandari din partea unui 
beneficiar/client. 
e) Resurse tehnice 
Cerinta minima pentru resursele tehnice este nominalizata in extrasul de ut ilaj si de transport. 

f) Resurse umane( minime) 
Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa fie specialist in domeniu constructiilor al 

instalatiilor electrice cu experianta in executia acestui tip de lucrari, electrician autorizat ANRE 
grd IIA/IIB, tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor,tehnician 
sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. 
g) Graficul de Executie al intregii lucrari, grupat pe categorii, etape, puncte de referinta, 

8.3 Ofertantul va prezenta. 

-Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a fi puse in 
opera insotita de agremente tehnice (fise tehnice) 
- Certificate, agremente si orice alte documente din care trebuie sa reiasa ca respecta nivelul 
minim calitativ impus de caietul de sarcini. 

- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor 
de limitare si stingere a incendiilor. 
- Autorizatie MAI- IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare s i intretinere a sistemelor de alarmare si 
alertare in caz de incendiu 
- Atestat tip ANRE tip B pentru executia de instalatii electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 Kv 

9. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE 

9.1 Autoritatea contractanta solicita ofertantilor completarea urmatoarelor formulare(fara format 
impus) adaptate la obiectivele descrise de caietul de sarcinii: 

Centralizatorul financiar al obiectelor in care se va include si organizarea de santier 



Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari 
Lista canti tatilor de lucrari: 
a. Constructii 
b. Desfumare 
c. Hidranti 
d. Paratraznet 
e. Semnalizare 
f. Electrice 
g.Grup generator (procurare, montare, instalare si executie platforma betonata si 
imprejmuire) 
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotarile 
Lista cuprizind consumurile de resurse materiale 
Lista cuprinzind consumurile cu forta de munca 
Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 
Lista cuprinzind consumurile privind transporturile 

9.2 Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor de lucrari va fi corelat cu specificatiile 
tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialitati, astfel incit fiecare ofertant va 
tine seama la alegerea pretului pentru fiecare material sa corespunda cerintelor de calitate descrise in 
cadrul fiselor tehnice de produs din cadrul agrementelor tehnice. Nu se vor oferta echipamentele care apar 
in documentatie cu mentiunea optional. 

10. PERIOADA DE EXECUTIE 

10.1 Termenul de executie si predare al lucrarii 2 luni de la semnarea Contractului de executie si 
emiterea Ordinului de incepere al lucrarilor 

11. CONDITII DE GARANTIE 
11.1 Perioada de garantie al lucrarilor este de mininum 24 luni de la data incheierii si semnarii 
Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarii 
11.2 Garantie de buna executie este de 10 % din valoarea contractului si se constitue m 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

Avizat 
Director General Adj Economic 

Angela~OPA 



FORMULARE 

Aceasta seqiune contine FORMULARELE ~i modelele care sunt destinate pe de o parte, sa faciliteze 

elaborarea ~i prezentarea ofertelor ~i a documentelor care o lnsotesc ~i pe de alta parte, sa permita comisiei de 

evaluare examinarea ~i evaluarea, rapida ~i corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participa, In mod individual sau ca asociat la procedura pentru atribuirea 

contractului de achizitie publica are obligatia de a semna ~i ~tampila FORMULARELE ~i modelele prevazute 

In cadrul acestei sectiuni. 

- Scrisoare de inaintare pentru depunerea of ertei 

- Declaratie privind ne'incadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea 98/2016 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 

- Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, 

social si al relatiilor de munca, conditiilor de munca si protectiei muncii 

- Declaratie de asumare a clauzelor contractuale propuse de autoritatea contractanta 

- Formularul de oferta financiara 



OFERTANT 

Cu sediul in .............. .. ... ... ........ . .. 

Strada ...... .. ... ....... ...... . ..... Nr ... ... . 

Email ... .... ........................................ . 

Telefon .... .. .. .......... Fax ............... . 

Cod inregistrare fi scala ................. . 

Nr. Inreg. Reg. Comertului .............. . 

Cont Trezorerie: 

Nr ................. data ....... . . .... . ......... . 

FORMULARUL I 

Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

SCRISOARE DE INAINT ARE 

Catre, 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 

Ca urmare a invitatiei/anuntului de paiticipare nr ................ .. ... din ........ .. ............... (ziua/luna/anul), 

publicata pe SEAP privind achizitia de, Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari 

necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, noi .................. ...... ..... ..... ... ... . ........... ....... .. .. . . . 

( denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

Pachetul/plicul sigilat ~i marcat in mod vizibil, continand in original: 

a) oferta; 

b) documentele care lnsotesc oferta. 

A vem speranta ca ofe1ta noastra este corespunzatoare ~i va satisface cerintele. 

Oferta noastra este depusa in numele urmatorilor: 

Nume(le) Ofertantului (Ofertantilor) 

Lider 

Membru in asociere 2* 

M embru i'n asociere 3 * 

... ... .... 

* adaugati I ~tergeti linii in plus pentru pa1teneri. dupa caz. Daca aceasta ofe11a este depusa de catre un 

singur ofertant, numele ofertantului ar trebui sa fi e introdus ca "lider" (~i toate celela lte linii trebuie 

~terse). 

Data completarii : OFER TANT, 

( denumire/nume) 



FORMULARUL 2 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Tertul sustinator 

( denumirea) 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 

Subsemnatul (a) . . . . . .. . .. . . . . .•. .. . . . . .. . .. . . . ... . . (nume/prenume repreze11ta11tului legal/legal 
imputemicit), domiciliat (ii) In .................. ... .............................. (adresa de domiciliu), identificat 
(ii) cu act de identitate (CJ/Pa$aport) , seria ........... ., nr .......... , eliberat de ................................... ., 
la data de ... ............... ......... ...... ... ,CNP .................................... ,in calitate de reprezentant legal 
al .. ............ ............. .. ...... . (denumire ofertant), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat/ tert 
sustiniitor/subcontractant (dupa caz), la achizitia directa pentru atribuirea contractului de executie lucrari 
Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrliri 11ecesare obti11erii autorizatiei de 
securitate la incendiu, organizatii de D.G.A.S.P.C. Hunedoara, declar cii ofertantul unic/ofertantul 
asociat/tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu ne afliim in situatia prevazutii la art. 59 si 60 din Legea 
nr. 98/2016, respectiv Ofertantul (se lnscrie numele) nu are drept membri in cadrul 
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare ~i/sau nu are actionari ori asociati persoane 
care sunt sotfsotie, rudii sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel 
cum sunt acestea prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cu persoane ce detin functii de decizie In cadrul 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara, respectiv: 

1 . Geanina Marina lane 
2. Angela Georgeta Popa 
3. Dan Lucian Mure~an 
4. Ovidiu loan Popa 
5. Camelia Bociat 
6. Raul Nicu~or Costea 
7. Monica Georgescu 
8. Gabriela Petrasc 
9. Cosmin Flavius Logojan 
10. Mircea Riizvan Boghici 
11 . Eugenia Carmen Pop 
12. Corina Ramona Marc 
13. Eugen Claudiu Lazar 
14. Daniela Suciu 
15. Claudia Andreea Tudor 
16. Alina Mihut 
17. Claudiu Gheorghe Pascaru 
18. Liana Virginia Negru 
1 9. Roxana Leach 
20. Alexandra Adela Maier 
21. Viorica Maria Petros 
22. Constanta Alexandra Garcea 
23. Talida Corina Albu 
24. Oana Iulia Dragota 
25. Ioana Maria Ciochina 
26. Manuel Alexis Ghitea 
27. Luminita Zeiconi 
28. Carmen Sanda Vasioni 
29. Petru Trandafir Vasiu 
30. Maria Mihaela Dobarcean 
31 . Alina Fiorica Ciula 
32. Dumitru Ispir 
33. Adriana Mariana Stoica 
34. Elena Rusu 
35. Anca Elena Adamescu 
36. Maria Cristina Valcu 
3 7. Carmen Adriana Brutaru 



38. Raluca Loredana Crainic 
39. Carmen Estera Padurean 

Subsemnatu l declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte In fiecare detaliu ~i lnteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificari i ~i confinnarii declaratiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca In cazul In care aceasta declaratie nu este confonna cu realitatea sunt pas ibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul In declaratii. 

Totodata, declar ca am luat la cuno~tinta de prevederile art. 326 «Falsul in declaratii» din Codu l Penal 
referitor la: ,,Declararea necorespunzatoare a adevarufu;, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 
175 sau une; unitafi fn care aceasta isi desfasoara act;vitatea in vederea producerii unei consecin/e juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declara{ia facuta serve~·te la 
producerea acelei consecin/e, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda' '. 
Nota: in cazul unei asocieri, formularul va fl prezentat de fiecare ofertant asociat in parte, semnat §i 
§tampilat de reprezentantul legal al acestuia. 

Data completarii: .... ................. . 

OfertantuUOfertantul asociat/Subcontractant/Terful susfinator 

(1111me, prenume, semniitura autorizata, stampila) 



FORMULARUL 3 

OPERA TOR ECONOMIC 

( denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

Subsemnatul , reprezentant imputemicit al 
(de11umirealnumele ~i sediulladresa operatorului 

economic) in calitate de (candidatlqfertant/ofertant 
asociatlter/ susf inator al candidatului/ofertantului declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in 
situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv 
nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatore~ti, pentru comiterea uneia dintre 
unnatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificari le ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale 
a statului 1n care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ~i infractiuni asimi late infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile ~i 

cornpletiirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statulu i in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 ~i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea ~i 
combaterea terorismului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ~i sanctionarea spaliirii 
banilor, precum ~i pentru instituirea unor miisuri de prevenire ~i combatere a finantarii terorismului, 
republicata, cu modificarile ulterioare, sau fi nantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunziitoare ale legislatiei 
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

t) traficul ~i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului 
in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudii, in sensul articolului I din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitati lor 
Europene din 27 noiembrie 1995. 

De asemenea, declar pe propria riispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societati i sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face 
obiectul excluderii a~a cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016. 

SubsemnatuJ declar ca informatiile fu rnizate sunt complete ~i corecte In fiecare detaliu ~i lnteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificiiri i ~i confirmari i declaratiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca In cazu l In care aceastii declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederi lor legislatiei penale privind falsul In declaratii. 

Operator economic, 

(semnatura autorizatc'i) 



FORMULARUL 4 
OPERA TOR ECONOMIC 

( denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 ~I 167 DIN LEGEA 98/2016 

Subsemnatul , reprezentant lmputemicit al 
(de11umirealnumele ~·i sediulladresa operatorului 

economic) In calitate de (candidatlofertantlofertant 
asociatlterf susf inator al candidatului/ofertantului la achizitia de, Functionarea 
Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtillerii autorizatiei de securitate la illcendiu, 
organizata de Directia Generala de Asisitenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara ca unnare a 
invitatiei/anuntului de participare nr ... ............. ..... din ..... ................ . ... (ziua/luna/anul), publicata pe SEAP, 
declar pe proprie raspundere ca: 

I. Nu ne-am inciilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general 
consolidat a~a cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, al in. (I) ~i a1t. 166, al in. (2) din Legea 
98/2016. 

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmiitoarele situatii prevazute de art. 167, alin ( I) din Legea 98/2016, 
respectiv: 

a) nu am lnciilcat obligatii le stabilite potrivit art . 51 , iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata 
lncalcarea acestor obligatii; 

b) nu ne a flam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii; 
c) nu am com is o abatere profesionalii grava care ne pune in discutie integritatea, iar autoritatea contractantii 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante 
judecatore~ti sau a unei autoritati administrative; 

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazii denaturarea concurentei in cadrul sau in 
legatura cu procedura in cauzii; 

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura In cauzii; 
f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurentei; 
g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui contract de 

achizitii publice, al unui contract de achiziti i sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, 
iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipati'i a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sanctiuni comparabile; 

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii 
contractante In scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare 
~i selectie, am prezentat aceste informatii sau suntem In masuri'i sa prezentam documentele justificative 
solicitate; 

i) nu am lncercat sa influentiim in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtinem 
informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire, nu 
am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor 
autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 
acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului-cadru catre respectivul operator 
economic. 

Subsemnatul declar ca infonnatiile furnizate sunt complete ~i corecte In fiecare detaliu ~i inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ~i confirmarii declaratii lor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 
Inteleg ca In cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de inciilcarea 
prevederilor Jegislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Operator economic, 

(semniitura autorizata ) 



FORMULARUL 5 

DECLARATIE 
pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca, conditiilor de munca si protectiei muncii 

Subsemnatul ............................................... (nume ~i prenume In clar a persoanei autorizate), 
reprezentant al ............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 
excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals In acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut 
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social ~i al relatiilor de munca, a conditiilor de munca si 
a protectiei muncii pentru activitatile ce se vor desfa~ura pe parcursul indeplinirii contractului de Functionarea 
Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtinerii autorizatiei de securitate la iltcendiu, 
In conformitate cu reglementarile obligatorii In domeniile mediului, social ~ i al relatiilor de munca, stabilite 
prin Jegislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, conventiile ~i acordurile interna\ionale In aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul 
executarii contractului de achizitie publica. 

Data completarii ... .................. (ziua, luna,anul). 

Ofe1tant I Lider de asociatie, 
.... .. ......... . ..... .. .............. (numele operatontlui economil) 

.. ...... ........... . ............................... (numele persoanei autorizate ~·i semnatura) 



FORMULARUL 6 

OfertantuVOfertantul asociat/Subcootractantffertul sustinator 

(denumirea) 

DECLARA TIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

Subsemnatul . ......... ................ , in calitate de .. . ... . ...... . ....... . .. , reprezentant Iegal/imputernicit 
(se alege varianta corespunzatoare) al .. ... ........................ (denumirea ofertantului) declar pe propria 
raspundere ca suntem de acord cu clauzele contractuale propuse de autoritatea contractanta. 

Data comp letari i ..................... (ziua, luna,anul). 

OfertantuVOfertantul asociat/Subcontractantff ertul sustinator 

(nume, prenume, semniitura autorizatii, ~tampilci) 



FORMULARUL 7 

OFERTANT 

( denumire/nume) 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 

Catre, 

(denumirea autoritatii contractante ~i adresa completa) 

I. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti at ofertantului 
.... ...... .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... ... . ..... ....... ... .. . .. .. . .. ... .... ... . ..... ..... .... ( denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in 
conformitate cu prevederile ~i cerintele cuprinse In documentatia mai sus mentionata, sa executam 
Functionarea Centru/ui de /ngrijire si Asistenta Uricani - Lucriiri necesare obtinerii autorizatiei de 
securitate la incendiu (denumirea lucrarilor) pentru suma de ...... ..... .... ........ .. .. ........ ... ........ ............... ... ........ . 
lei, rara TV A, platibiia dupa receptia lucrarilor, (suma In litere ~i In cifre, precum ~i moneda ofertei), in 
termenul prevazut in contract. 
La suma de mai sus se adauga TVA in valoare de ........... .... .................. .... ....... ..... .... .. (suma In litere ~i In cifre, 

precum ~i moneda) I ofertantul nu este platitor de TVA * 

2. Ne angajam ca, In cazul in care oferta noastra este stabilita ca~tigatoare, sa executam lucrarile, in 
conformitate cu propunerea tehnica si propunerea financiara si modelul de clauze contractuale. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabiia pentru o durata de 60 zile, (saizeci de zile) de Ia data-limita 
pentru depunerea ofertelor, respectiv pana la data de ..... ..... .... ......... (ziua/luna/anul) ~i ea va ramane 
obligatorie pentru noi, ~i poate fi acceptata oricand lnainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4 . Pana la incheierea ~i semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, lmpreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind ca~tigatoare, vor constitui un 
contract angajant intre noi. 

Data completarii: OFERTANT, 

( denumire/nume) 

in calitate de ...... ..... ....... ........ ..... .. ..... .... .. legal autorizat sii semnez oferta pentru ~1 In numele 
.... ........ ....... ............ .. ................ ..... (denumirea/numele ofertantului) 

*Daca ofertantul nu este platitor de TV A, va mentiona acest aspect. 



MODEL CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI 
Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani -

Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 
nr . ............ / ............ . ........ . 

Prezentul contract de achizitie publica de executie lucrari, denumit in continuare Contract, s-a incheiat 
avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile pub lice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i orice alte 
prevederi legale date in aplicarea acestor acte normative; 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
HUNEDOARA, avand sediul i'n municipiul Deva, Bd Iuliu Maniu nr. 18, judetul Hunedoara, telefon 
0254233340, fax 0254234384, email dgaspchd@gmail.com, cod de identificare fiscala 98 19433, cont 
bancar R040TREZ24A6805027101 OlX deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentata prin 
dna Geanina Marina IANC - Director General, in calitate de ACHIZITOR - BENEFICIAR 
Sl 

1.2. SC _____________ , cu sediul in _ _______ ______ _ 
telefon _________ , email ____________ , inregistrata la ORC de pe 
Ianga Tribunalul atribut fiscal RO, cont bancar 
-----------------' reprezentata prin dl _______ _ 
Administrator, in calitate de CONTRACTANT - EXECUTANT 

avand in vedere ca: 
Achizitorul-Beneficiar a derulat procedura de atribuire avand ca obiect Functionarea Centrului de 
Ingrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu initiata 
prin publicarea 1n SICAP a anuntului publicitar nr. - - - - - - --- -------
public at la data de ------------
P ri n Raportul procedurii de atribuire nr , Achizitorul-Beneficiar in 
calitatate de autoritate contractanta a declarat ca~tigatoare oferta Contractantulu~Executant 

au convenit sa incheie prezentul Contract, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

II. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

2.1 . Definitii 
In prezentul Contract, urmatorii termeni sunt interpretati astfel: 
(a) amplasamentul lucrarii - locul uncle Contractantul-Executant executa constructia obiectivului; 
(b) caiet de sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile ~i specificatiile, 
caracteri sticile lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii 
necesitatii Achizitorului -Beneficiar, mentionand, dupa caz, metodele ~i resursele care urmeaza sa fie 
utilizate de Contractantul-Executant ~i/sau lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de 
acesta, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica sau siguranta 
si altele asemenea, precum si cerinte aplicabile Contractantului-Executant in ceea ce priveste 
infomrntiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului-Beneficiar; 
( c) contract - prezentul contract de achizitie publica de lucrari, impreuna cu anexele sale, inclusiv 
eventualele modificari ~i completari efectuate de Parti in conformitate cu prevederile contractului, 
avand structura si continand ca parte integranta documentele astfel cum este stipulat in cadrul art. IV 
din contract - Documentele contractului ; 
( d) contract de subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractantul-Executant si un tert ce 
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul-
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Executant subcontracteaza Subcontractantului partea din contract, daca este cazul; 
(e) cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractantul
Executant, in legatura cu executarea prezentului contract, indiferent daca sunt efectuate in sau in afara 
santierului , inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul; 
(f) data de incepere a lucrarilor - data stabilita pentru inceperea lucrarilor astfel cum este precizata la 
clauza 4. I .(a) din prezentul contract; 
(g) defectiune/defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea 
sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de contract si/sau de legea aplicabi!a si/sau care 
fac rezultatele executiei de lucrari necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute 
in prezentul contract si/sau de legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele si de la 
obiectivele stabilite in caietul de sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse 
ale lucrarilor care fac obiectul prezentului contract; 
(h) dispozitie - document scris/instructiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru ambele 
Parti, emis(a) de Achizitorul-Beneficiar, inclusiv de orice reprezentant al acestuia, astfel cum este 
desemnat la subcapitolul 2.2 - Reprezentantii autorizati ai Partilor, pentru a completa si/sau modifica 
prevederile prezentului contract cu respectarea clauzelor contractuale si in limitele legii; 
(i) documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile ~i alte 
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta ~i explicita 
cu privire Ia cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului ~i modul de desrasurare a 
procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile 
contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, 
infonnatiile privind obligatiile generale aplicabile; 
(j) documentele Achizitorului-Beneficiar - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct 
sau implicit prin natura Iucrarilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv piese scrise si/sau 
piese desenate, in format letric si/sau electronic, cum ar fi, dar rara a se lirnita la: planuri, regulamente, 
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte 
precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitorul-Beneficiar si necesare 
Contractantului-Executant in vederea realizarii obiectului contractului; 
(k) documentele Contractantului-Executant - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele 
Achizitorului-Beneficiar, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractantul-Executant in Iegatura 
cu lucrarile executate si se afla in custodia si grija acestuia pana la data preluarii lor de catre 
Achizitorul-Beneficiar si care includ, dar rara a se Iimita la: documente, certificate, avize si acorduri 
care trebuie pregatite sau obtinute de Contractantul-Executant, documente necesare pentru 
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, 
schite, modele, manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice 
documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt acestea descrise in caietul de sarcini; 
(I) durata de executie - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data de incepere a lucrarilor, 
astfel cum a fost comunicata Contractantului-Executant de catre Achizitorul-Beneficiar, si pana la 
acceptarea lucrarilor prin proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, referitoare la timpul 
necesar finalizarii lucrarilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum este stabilita la 
clauza 4.1.(b) din prezentul contract, inclusiv prelungi1ile, astfel cum sunt stabilite la clauza 4.6.(a) 
si conform graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric); 
(m) echipamente - aparate/instalatii si altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul lucrarilor 
pemrnnente; 
(n) finalizarea contractului este atunci cand Contractantul-Executant: 
i. a executat toate lucrarile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin contract si cu 
respectarea graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), 
ii. a remediat eventualele defectiuni care nu ar fi pe1mis utilizarea lucrarilor de catre Achizitorul
Beneficiar, fn vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin 
caietul de sarcini; 
( o) grafic de facturare si de efectuare a platilor - documentu] referitor la planificarea prin care se 
stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuata( e) facturarea de catre 
Contractantul-Executant si plata/platile de catre Achizitorul-Beneficiar, astfel cum este inclus in 
propunerea financiara si actualizat pe parcursul derularii contractului si acceptat de Achizitorul -
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Beneficiar; 
(p) grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) - documentul referitor la 
planificarea activitatilor care fac obiectul contractului, cu precizarea termenelor pentru fazele 
determinante si a punctelor de reper, in forma acceptata de Achizitorul-Beneficiar, respectiv astfel 
cum este acesta incl us in propunerea tehnica si actualizat pe parcursul derularii prezentului contract; 
(q) lege - orice lege, ordonanta, cod, hotarare, ordin, statut, reglementare, regula, decret, directiva, 
regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu si aplicabil/aplicabila in Romania; 
(r) lucrari - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de Contractantul-Executant, incluzand lucrari 
permanente si/sau lucrari provizorii , astfel cum au fost agreate de Parti pe parcursul derularii 
contractul ui; 
(s) lucrari de constructii - operatiunile specifice prin care: 
i. se executa/reabiliteaza constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 
subterane $i aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc., 
ii. se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc; 
(t) lucrari permanente - lucrarile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu 
prevederile prezentului contract; 
(u) lucrari provizorii - lucrarile de orice fel , necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor 
pemrnnente, inclusiv pentru remedierea oricaror defectiuni ale acestora; 
(v) lucrari suplimentare - Jucrarile necesare aparute ca urmare a schimbiirii de solutiii tehnice, a 
conditiilor fizice imprevizibile, a necesitatilor suplimentare identificate pe parcursul derularii 
contractului; 
(w) materiale - articole de orice tip, altele decat echipamentele, care fac sau vor face parte din lucrari; 
(x) modificarea contractului - orice schimbare prevazuta prin clauzele initiale ale contractului ca 
putand fi determinata si realizata ca fiind necesara pentru indeplinirea obiectivului Achizitorului
Beneficiar, astfel cum este acest obiectiv descris in caietul de sarcini, precum si orice schimbare 
constand in suplimentari sau renunti'iri la lucrari care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea 
regulilor si limitelor impuse prin lege; 
(y) oferta - actul juridic prin care Contractantul-Beneficiar si-a manifestat vointa de a se angaja, din 
punct de vedere juridic, in prezentul contract de achizitie publica de Iucrari si cuprinde Propunerea 
financiara, Propunerea tehnica precum si alte documente mentionate in documentatia de atribuire; 
(z) ordin de incepere a Jucrarilor - documentul care atesta momentul 1nceperii executiei lucrarilor si 
prin care Achizitorul-Beneficiar 1nstiinteaza Contractantul-Executant si, dupa caz, 
consultantul/dirigintele de santier, ca executia lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru 
inceperea lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeaza 
durata de executie; 
(aa) parti - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite si identificate in prezentul contract, 
respectiv Achizitorul-Beneficiar $i Contractantul-Executant; Achizitorul-Beneficiar este autoritate 
contractanta in sensul prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificari1e si completarile ulterioare, astfel 
cum se obliga prin semnarea contractului; Contractantul-Executant este operator economic in sensul 
prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a ofertat, cum a 
fost acceptata oferta sa si cum se obliga prin semnarea contractului; 
(ab) perioada de garantie acordata lucrarilor - perioada de ti mp cuprinsa intre data receptiei la 
terminarea lucrarilor si data receptiei finale stabilita in prezentul contract si in cadrul careia 
Contractantul-Executant are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute 
datorita nerespectarii caietului de sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a 
folosirii de materiale, instalatii etc. necorespunzatoare; 
(ac) personalul Achizitorului-Beneficiar - persoanele desemnate de catre Achizitorul-Beneficiar 
pentru indeplinirea/monitorizarea derularii contractului, cum ar fi , de exemplu: inginerul , asistentii 
si/sau reprezentantul/reprezentantii Achizitorului-Beneficiar precum si tot restul personalului, forta 
de munca si alti angajati ai acestuia si oricare alt personal al sau care desfi'isoara activitati in legatura 
cu prezentul contract; 
(ad) personalul Contractantului-Executant - persoanele desemnate de Contractantul-Executant sau de 
oricare dintre Subcontractanti, indiferent daca sunt angajati sau contractanti independenti, angajati in 
mod direct sau indirect pentru indeplinirea contract, cum ar fi, de exemplu: 
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reprezentantul/reprezentantii Contractantului-Executant, personalul folosit de catre acesta cu rol de 
expert-cheie, intregul personal folosit in santier precum si tot restul personalului, forta de munca ?i 
alti angajati ai Contractantului-Executant si oricare alt personal care desrasoara activitati in legatura 
cu prezentul contract; 
(ae) pretul initial al contractului - suma de bani stabilita la semnarea contractului, ca platibila 
Contractantului-Executant de catre Achizitorul-Beneficiar, pentru executarea lucrarilor cu 
respectarea tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
(at) pretul final al contractului - suma de bani platibila Contractantului-Executant de Achizitorul
Beneficiar pentru lucrarile finalizate de Contractantul-Executant si acceptate de Achizitorul
Beneficiar, stabilit pe baza lucrarilor real executate, evaluate fie pe baza preturilor unitare incluse in 
contract, fie prin aplicarea mecanismului de stabilire a preturilor pentru lucrari care determina 
modificarea contractului, pomind de la costul inregistrat la nivelul Contractantului-Executant; 
(ag) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - documentul intocmit de comisia de receptie 
numita de Achizitorul-Beneficiar, care confirma finalizarea substantiala a lucrarilor; 
(ah) proces-verbal de receptie finala - documentul intocmit de comisia de receptie, numita de 
Achizitorul-Beneficiar, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor; 
(ai) punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediara 
sau finala a Jucrarilor executate sau a unei parti din acestea, stabilit in cadrul contractului si exprimat 
ca data fixa (zz/11/aaaa) in cadrul graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric); 
(aj) receptia lucrarilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului-Beneficiar, a 
Contractantului-Executant precum si a altor parti interesate, prin care se certifica finalizarea lucrarilor 
executate in conformitate cu documentele contractului, inclusiv modificari ale acestora, daca este 
cazul. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in 
vigoare, respectiv la terminarea completa a lucrarilor-receptie la terminarea lucrarilor si dupa 
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor-receptie finala; 
(ak) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului contract ~i care executa 
~i/sau preda anumite parti ori elemente ale lucrarii/lucrarilor sau ale constructiei/constructiilor ori 
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract, raspunzand in fata 
Contractantului-Executant pentru organizarea ~i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop; 
(al) santier - amplasamentul unde se executa lucrarile permanente impreuna cu locul sau locurile 
unde Contractantul-Executant organizeaza orice activitate de executie a lucrarilor, unde se livreaza 
echipamentele si materialele care urmeaza a fi incorporate in lucrari, unde se amplaseaza de catre 
Contractantul-Executant birourile, atelierele, depozitele, utilajele, spatiile de cazare, precum si 
oricare alte locuri prevazute ca fiind parti necesare pentru asigurarea tehnologiei de executie a 
lucrarilor; 
(am) termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este 
stabilit prin prezentul contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a 
primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul 
careia a avut Joe un eveniment sau s-a realizat un act al uneia dintre Parti nu este luata in calculul 
termenului; daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o 
duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; 
(an) utilajele Contractantului-Executant - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, 
dupa caz, necesare executiei si terminarii lucrarilor; 
(ao) zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ca 
sunt zile lucratoare. 

2.2. Reguli privind interpretarea Contractului 
(a) In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular includ 
fonna de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin includ forma de gen feminin, si 
invers, acolo unde acest lucru este permis de context. 
(b) Orice referire la un contract, la un act legislativ ori administrativ sau la orice prevedere legala se 
interpreteaza ca referire la contractul, actul legislativ ori administrativ sau prevederea legala in 
vigoare. 
c) In cazul in care se constata contradictii intre prevederile clauzelor contractuale ~i documentele 
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achizitiei , se aplica regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei . 
( d) in scopul calcularii perioadelor de timp exprimate in zile lucratoare. prima zi este exclusa, iar 
ultima zi este inclusa. 
( e) Daca ultima zi a unui term en exprimat in zile lucratoare nu cade intr-o zi lucratoare, terrnenul este 
considerat a se implini in ziua lucratoare imediat urrnatoare. 

III. CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE 

3 .1. Comunicarea intre Parti 
(a) Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie 
realizata si transmisa in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata, sa contina 
precizari cu privire la elementele de identificare ale Contractului, eel putin titlul, numarul, data, 
precum si ale Partilor ~i sa fie transmisa la adresa sediului mentionata in prezentul. 
(b) Ori care dintre Parti poate notifica o adresa diferita sau aditionala la care comunicarile mmeaza a 
fi trimise incepand cu ace! moment, cu conditia ca notificarea trimisa la adresa indicata anterior sa 
fie considerata valida si receptionata. 
(c) Nerespectarea cerintelor privind modificarea datelor de contact prevazute la clauza 3. 1. (b) din 
prezentul Contract se sanctioneaza cu inopozabilitatea respectivei comunicari. 
( d) in orice situatie in care este necesara emiterea de dispozitii sau orice alte forme de 
comunicare/notificare de catre una din parti, aceste comunicari sunt redactate in limba Contractului. 

3.2. Reprezentantii autorizati ai Partilor 
(a) Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de 
vointa, notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii 
prezentului Contract. 
(b) Achizitorul-Beneficiar ~ i Contractantul-Executant pot numi angajati din personalul propriu, care 
au autoritatea sa actioneze in numele si pe socoteala acestora, cu conditia informarii in scris a acestui 
fapt. 
(c) Achizitorul-Beneficiar va numi o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii 
executiei corecte a lucrarilor. Achizitorul-Beneficiar poate numi de asemenea o persoanajuridica sau 
fizica pentru a indeplini anumite indatoriri. Achizitorul-Beneficiar va instiinta Contractantul
Executant despre autoritatea si indatoririle delegate reprezentantului sau reprezentantilor 
Achizitorului-Beneficiar. 

3.3. Modificarea Contractului si dispozitii conexe 
3.3.1. Modificari ale Contractului 
(a) Orice modificare a Contractului are efect doar daca se realizeaza in scris, prin act aditional si se 
semneaza de reprezentantii ambelor Parti. 
(b) in cazul modificarilor Contractului prin efectul prevederilor legii, Partea notificata isi manifesta 
acordul asupra modificarilor prin confinnarea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea 
clauzelor stipulate la subcapitolul 3.1. Comunicarea intre Parti si 3.2. Reprezentantii autorizati ai 
Partilor din prezentul. 
(c) Pe durata derularii Contractului, Partile au dreptul sa convina modificarea si/sau completarea 
clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire si fara a afecta caracterul general 
al Contractului, in limitele prevederilor art. 221 si aii. 222 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare si art. 164 si art. 165 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

3.3.2. Evaluarea modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora 
(a) Identificarea circumstantelor care genereaza modificarea Contractului este in sarcina ambelor 
Parti. 
(b) Modificarea Contractului se realizeaza in cadrul duratei de executie si cu respectarea prevederilor 
stipulate la subcapitolul 3.1. Comunicarea intre Parti, ca mmare a: 
i. identificarii, detenninarii si documentarii de solutiijuste si necesare, raportat la circumstantele care 
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ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor urmarite de Achizitorul
Beneficiar, astfe] cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de sarcini; 
ii. concluziilor obtinute ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantei 
Contractantului-Executant in cadrul Contractului. 
( c) Prin consultare, Partile pot stabili efectele solutiilor asupra duratei de executie si/sau asupra 
pretului Contractului si/sau asupra lucrarilor, solutii care pot consta in: 
i. prelungirea duratei de executie; 
ii. suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de 
Contractantul-Executant si a profitului rezonabil stabilit de Parti ca necesar a fi asociat cheltuielilor 
suplimentare. 

3.3.3. Notificarea privind modificarile Contractului 
Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte, in cazul in care constata existenta unor 
circumstante care pot genera modificarea Contractului, intarzia sau impiedica executia lucrarilor sau 
care pot genera o suplimentare a pretului Contractului. 

3 .4. Cesiunea 
(a) Partile pot cesiona, total sau partial, drepturile si obligatiile nascute din acest Contract numai cu 
acordul prealabil scris al celeilalte Parti si in conditiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
(b) Cesiunea nu exonereaza Contractantul-Executant de nicio responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin Contract si scadente pana la data cesiunii. 
( c) In cazul in care drepturile ~i obligatiile Contractantului-Executant stabilite prin Contract sunt 
preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universa]e sau cu titlu universal in 
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul trebuie sa 
notifice Achizitorul astfel cum este stipulat in Sectiunea "Conditii specifice". 

3.5. Subcontractarea 
(a) Orice intelegere scrisa prin care Contractantul-Executant incredinteaza o parte din realizarea 
lucrarilor catre un tert este considerata a fi un Contract de Subcontractare. 
(b) Contractantul-Executant are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract ~i/sau 

poate schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea tehnica numai cu acordul 
prealabil, scris, al Achizitorului-Beneficiar. Contractantul-Executant informeaza Achizitorul
Beneficiar cu privire la subcontractare care se realizeaza doar in conditiile prevazute de art. 219 din 
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(c) La incheierea Contractului, Contractantul-Executant are obligatia de a prezenta contractele 
incheiate cu Subcontractantii desemnati in cadrul ofertei depusa pentru atribuirea Contractului. 
Contractul/Contractele de Subcontractare constituie anexa la prezentul Contract, racand parte 
integranta din acesta. 
( d) In orice moment, pe perioada derularii Contractului si in baza unor motive justificate, 
Contractantul-Executant are dreptul de a solicita Achizitorului-Beneficiar fie inlocuirea/renuntarea la 
un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul-Executant trebuie sa solicite, 
in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului-Beneficiar inainte de incheierea unui nou contract de 
subcontractare. 
( e) Achizitorul-Beneficiar notifica Contractantului-Executant decizia sa cu privire la inlocuirea unui 
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant in termen de 5 ( cinci) zile de la data solicitarii. 
(f) Contractantul-Executant se obliga sa incheie contracte de subcontractare doar cu Subcontractantii 
care sunt de acord cu obligatiile contractuale asumate de catre Contractantul-Executant prin Contract. 
(g) Niciun contract de subcontractare nu creeaza raporturi contractuale lntre Subcontractant si 
Achizitorul-Beneficiar. Contractantul-Executant este pe deplin raspunzator fata de Achizitorul
Beneficiar pentru modul in care indeplineste Contractul. Contractantul-Executant raspunde pentru 
actele si faptele Subcontractantilor sai ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului-Executant. 
Aprobarea de catre Achizitorul-Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a Contractului sau a 
angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia lucrarilor nu elibereaza 
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Contractantul-Executant de niciuna dintre obligatiile sale din Contract. 
(h) in cazul In care un Subcontractant nu reuseste sa lsi execute obligatiile contractuale, Achizitorul
Beneficiar poate solicita Contractantului-Executant fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu 
un alt Subcontractant, care sa detina calificarile si experienta solicitate de Achizitorul-Beneficiar, fie 
sa preia el insusi executia lucrarilor. 
(i) Lucrarile incredintate unui Subcontractant de Contractantul-Executant nu pot fi incredintate unor 
terte parti de Subcontractant. 
U) Orice schimbare a Subcontractantului rara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului-Beneficiar 
sau orice lncredintare a lucrarilor de Subcontractant catre terte parti este considerata o lncalcare a 
Contractului, situatie care indreptateste Achizitorul-Beneficiar la rezilierea Contractului si obtinerea 
de despagubiri din partea Contractantului-Executant. 
(k) in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul-Executant trebuie sa se asigure 
ca Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului-Beneficiar in temeiul 
prezentului Contract. 
(1) in orice moment, pe perioada deruHirii Contractului, Achizitorul-Beneficiar poate solicita 
Contractantului-Executant sa inlocuiasca un Subcontractant care se afla 1n una dintre situatiile de 
excludere specificate in Legea nr. 98/20 16, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

3.6. Documentele Contractului 
Documentele Contractului sunt: 
i. Caietul de sarcini, inclusiv, daca este cazul, clarificarile ~i/sau masurile de remediere aduse pana la 
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice ~i financiare - Anexa nr. 1; 
ii. Proiect tehnic -Anexa nr. 2; 
ii. Propunerea tehnica, incl us iv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare -Anexa nr. 3; 
iii. Propunerea financiara, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare - Anexa nr. 
4; 
iiii. Alte documente. 

3. 7. Pastrarea/Fumizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor in cadrul Contractului 
3.7.1. Pastrarea ~i furnizarea documentelor in cadrul Contractului 
(a) Orice document al Contractantului, care este emis in legatura cu lucrarile care fac obiectul acestuia, 
se afla in custodia ~i grija Contractantului-Executant pana la data preluarii de catre Achizitorul
Beneficiar. 
(b) Contractantul-Executant pastreaza, in santier, o copie a Contractului precum si a documentelor 
acestuia. 
( c) Partile colaboreaza, atat cat este posibil, pentru fumizarea de documente si informatii pe care le 
pot solicita si transmite in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului. 

3.7.2. Utilizarea documentelor Contractantului-Executant de catre Achizitorul-Beneficiar 
(a) Contractantul-Executant i~i rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de proprietate intelectuala 
asupra documentelor elaborate de el in legatura cu lucrarile care fac obiectul prezentului Contract. 
(b) Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul-Executant acorda Achizitorului
Beneficiar drept permanent, transferabi l, neexclusiv ~i scutit de taxii de redeventa, pentru a copia, 
folosi ~i transmite documentele Contractantului, inclusiv efectuarea ~i folosirea modificarilor acestora, 
care: 
i. se aplica pe 1ntreaga durata de viata programata sau efectiva a partilor relevante ale lucrarii; 
ii. va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de lucrari sa 
multiplice, sa foloseasca ~i sa transmita documentele Contractantului in scopul finalizarii, operarii, 
intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii ~i demolarii lucrarilor. 
(c) Documentele intocmite de Contractantul-Executant, in legatura cu lucrarile care fac obiectul 
prezentului Contract, nu pot fi copiate sau transmise de Achizitorul-Beneficiar unei terte pa11i pentru 
a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise prin prezentul Contract, rara acceptul Contractantului
Executant. 
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3.7.3. Utilizarea Documentelor Achizitorului-Beneficiar de catre Contractantul-Executant 
(a) In relatia dintre Parti, Achizitorul-Beneficiar isi rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de 
proprietate intelectuala asupra documentelor intocmite de el in legatura cu lucrarile care fac obiectul 
prezentului Contract. 
(b) Contractantul-Executant poate, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa fo loseasca ~i sa obtina dreptul de 
transmitere a acestor documente in scopurile Contractului. Acestea nu pot fi utilizate, copiate sau 
transmise de Contractantul-Executant unei terte parti, rara acceptul scris al Achizitorului-Beneficiar. 
(c) La incetarea Contractului, Contractantul-Executant restituie Achizitorului-Beneficiar, la 
solicitarea acestuia, toate Documentele Achizitorului-Beneficiar. 

3.8. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal 
(a) Contractantul-Executant si Achizitorul-Beneficiar respecta secretul profesional pe perioada 
executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia ~i un an dupa incetarea lui. 
(b) Partile considera ca avand caracter confidential toate documentele si informatiile identificate de 
Achizitorul-Beneficiar ca atare si necesare pentru executarea Contractului. 
(c) Indiferent daca aceste infonnatii au fost dobandite de Contractantul-Executant inainte sau dupa 
incheierea Contractului, acesta nu poate publica sau divulga niciun element al Contractului rara 
acordul scris prealabil al Achizitorului-Beneficiar. In cazul in care exista informatii care trebuie 
comunicate unor terti in scopul executarii Contractului, Contractantul-Executant obtine de la astfel 
de terti o asumare a pastrarii confidentialitatii in conditii eel putin echivalente cu cele prevazute in 
prezentul Contract. 
(d) Contractantul-Executant este raspunzator pentru orice incalcare a acestei obligatii de 
confidentialitate de catre personalul acestuia. Daca exista divergente cu privire la necesitatea 
publicarii sau divulgarii documentelor si informatiilor care ii sunt puse Ia dispozitie in scopul 
executarii Contractului, decizia finala apartine Achizitorului. 
( e) Partile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal la care au acces in 
conditii de siguranta ~i cu respectarea dispozitiilor Regulamentului UE nr. 679/2016. Ele i~i manifesta 
acordul in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal numai in scop cotractual sau legal precum 
~i sa adopte masurile necesare privind securitatea acestor date. 

3.9. Erori ale cerintelor Achizitorului-Beneficiar 
in cazul i'n care Contractantul-Executant inregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare 
ca urmare a unei erori, omisiuni, vicii )n cerintele Achizitorului, Contractantul-Executant va suporta 
toate aceste costuri in afara de situatiei in care dovedeste ca a fost in imposibilitatea de a depista o 
astfel de eroare, omisiune, viciu pana la depunerea ofertei. 

3.10. Asocierea de operatori economici 
(a) In cazul in care Contractantul-Executant este o asociere fonnata din doua sau mai multe persoane, 
potrivit legii, fiecare si toate aceste persoane sunt responsabile individual ~i in solidar fata de 
Achizitorul-Beneficiar, fiind considerate ca avand obligatii comune si individuale pentru executarea 
Contractului. 
(b) Membrii asocierii inteleg si confinna ca liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de 
asociere sa actioneze in numele sau si este autorizata sa angajeze asocierea in cadrul Contractului. 
( c) Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul asocierii este autorizat sa primeasca dispozitii din 
partea Achizitorului-Beneficiar ~i sa primeasca plata pentru ~i in numele persoanelor care constituie 
asoc1erea. 
(d) Prevede1ile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului. 

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1. Obiectul prezentului Contract J1 reprezinta Functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta 
Uricani - Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu. 
4.2. Contractantul-Executant se obliga sa execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile ~i sa remedieze 
orice defecte rezultate in unna executarii prezentului contract la obiectivul de investitii Functionarea 
Centrului de lngrijire si Asistenta Uricani - Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la 
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incendiu. 

V. DURATA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii Jui de catre Parti si este valabil pana la 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a obligatiilor contractuale care cuprinde si perioada de 
notificare a defectelor si perioada de garantie a lucrarilor. Contractul opereaza in mod valabil pana Ia 
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce. 
5.2. Durata de executie este de 2 Iuni calendaristice, calculate incepand de la data prevazuta in ordinul 
de incepere a lucrarilor. 

VI. PRETUL CONTRACTULUI 
6.1. Pretul Contractului este in suma de lei, la care se adauga cota legala de TVA - -----
conform legii. 
6.2. Pretul Contractului este fenn ~i nu poate fi modificat pe parcursul duratei contractuale stabilita 
potrivit art. V. Durata Contractului. 

VII. OBLIGATIILE PARTILOR 
7.1 . Obligatiile Achizitorului-Beneficiar 
7.1.1. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar privind fumizarea de informatii side documente 
(a) Achizitorul-Beneficiar are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului-Executant 
documentele Contractului, intreaga documentatie tehnico-economica necesara pentru executia 
lucrarilor, fiind pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
fumizate Contractantului-Executant precum ~i pentru dispozitiile sale. 

7.1.2. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar privind asigurarea dreptului de acces in santier 
(a) Achizitorul-Beneficiar are obligatia de a instiinta Contractantul-Executant cu privire la data de 
lncepere a lucrarilor prin notificare scrisa prealabila cu cinci zile inainte. 
(b) Achizitorul-Beneficiar asigura Contractantului-Executant dreptul de acces in satier, punandu-i la 
dispozitie amplasamentul liber de orice sarcini. 

7. 1.3. Obligatii ale Achizitorului privind fumizarea de autorizatii si acorduri 
(a) La inceperea lucrarilor, Achizitorul-Beneficiar are obligatia de a obtine toate autorizatiile, 
acordurile ~i avizele necesare executiei lucrarilor, conform prevederilor legale aplicabile ~i de a le 
pune la dispozitia Contractantului-Executant. 
(b) Contractantul-Executant nu este raspunzator pentru orice intarziere in executarea lucrarilor 
datorata nepunerii la dispozitie de catre Achizitorul-Beneficiar a autorizatiilor conform prezentei 
clauze. 

7.1.4. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar privind emiterea de dispozitii 
(a) Achizitorul-Beneficiar emite dispozitii cu privire la executia lucrarilor si le transmite 
Contractantului-Executant cu respectarea clauzelor stabilite la subcapitolul 3.1. din contract, 
Comunicarea intre Parti. 
(b) in cazul in care se considera ca dispozitiile date sunt contrare prevederilor legale sau ca pot 
conduce la intarzierea executiei lucrarilor, Contractantul-Executant notifica Achizitorul-Beneficiar in 
tennen de o zi lucratoare de la primirea dispozitiei, urmand ca orice disputa sa fie rezolvata pe cale 
amiabila. 
( c) In cazul in care lucrarile nu pot fi continuate fiira rezolvarea disputelor respective, executia 
lucrarilor se suspenda pana la solutionarea disputelor, dar nu mai mult de cinci zile lucratoare. 

7.1.5. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar privind receptia lucrarilor 
Achizitorul-Beneficiar se obliga sa receptioneze lucrarile executate astfel cum este stabilit la 
subcapitolul 8.6. Tenninarea si receptia lucrari lor din prezentul Contract. 
7.1.6. Obligatii ale Achizitornlui-Beneficiar privind platile 
Achizitorul-Beneficiar se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant-Executant, in 
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cuantumul, tennenul si conditiile stabilite prin prezentul contract. 

7.1. 7. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar in cazul incetarii Contractului inainte de termen 
In cazul incetarii Contractului inainte de tennen, Achizitorul-Beneficiar are urmatoarele obligatii: 
i. sa receptioneze lucrarile executate cu respectarea prevederilor Contractului; 
ii. sa realizeze plata lucrarilor executate si, daca este cazul, a eventualelor servicii prestate si/sau 
echipamente/materiale/utilaje livrate si/sau altele asemenea, care fac parte din obiectul Contractului, 
cu conditia ca acestea sa fie receptionate si acceptate ca fiind executate; 
iii. sa asigure intocmirea si predarea documentelor conform prevederilor legii si cu respectarea 
prevederilor prezentului Contract. 

7.2 Obligatiile Contractantului-Executant 
7 .2.1. Obligatii ale Contractantului-Executant privind executia lucrarilor 
(a) Contractantul-Executant are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la data primirii notificarii 
transmise de Achizitorul-Beneficiar. 
(b) Contractantul-Executant intelege ca, pe perioada pregatirii ofertei, si-a exercitat toate drepturile 
de a solicita intrebari Achizitorului-Beneficiar si de a clarifica impreuna cu acesta orice eventuate 
erori, omisiuni, vicii sau altele asemenea incl use in Caietul de sarcini, cu exceptia erorilor, omisiunilor, 
viciilor sau altora asemenea care sunt considerate culpa a Achizitorului-Beneficiar. 
(c) Contractantul-Executant actioneaza cu atentia si promptitudinea cuvenite si rara intarziere, in 
conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea dispozitiilor scrise ale Achizitorului
Beneficiar, pentru a executa si finaliza Jucrarile, cu respectarea punctelor de reper si a duratei de 
executie. 
(d) Contractantul-Executant are obligatia de a prezenta Achizitorului-Beneficiar, spre informare 
si/sau spre aprobare, orice varianta revizuita a graficului general de realizare a investitiei publice, care 
modifica si inlocuieste orice forma anterioara a acestuia. 
(e) Contractantul-Executant are obligatia de a respecta oricare si toate punctele de reper, asa cum sunt 
prevazute in oferta sa si in graficul general de realizare a investitiei publice. 
(f) Contractantul-Executant este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 
siguranta tuturor operatiunilor executate in santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, 
cu respectarea prevederilor si reglementarilor Legii privind calitatea in constructii. 
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului-Beneficiar sau ale 
reprezentantului acestuia nu exonereaza Contractantul-Executant de obligatiile sale. Achizitorul
Beneficiar nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate ca urmare 
a unui accident ori prejudiciu, care este adus, din culpa Contractantului-Executant, a unui angajat sau 
a oricarei alte persoane contractate de Contractant. 
(g) Contractantul-Executant lntelege ca lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate 
necesare de catre acesta, nu pot fi abordate sau executate Ia.ra acordul prealabil scris al Achizitorului
Beneficiar. Executia de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului-Beneficiar nu ii 
confera Contractantului-Executant dreptul de a solicita plata valorii respectivelor lucrari. 
(h) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricarei parti a Iucrarilor sau orice alte neconformitati, Contractantul-Executant notifica 
Achizitorul-Beneficiar ~i actioneaza conform celor dispuse de acesta. 
(i) Contractantul-Executant este pe deplin responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor 
executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care unneaza sa fie puse in opera, de la data 
primirii ordinului de 1ncepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor si predarea-primirea obiectivului realizat ~i raspunde material pentru daunele 
produse pentru neindeplinirea acestei responsabilitati . 
U) Contractantul-Executant ia toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei santierului, 
carosabilului si cailor de acces. 
(k) Contractantul-Executant are obligatia readucerii la starea lor initiala a terenurilor ocupate 
temporar. 
(1) Pe toata durata de executie a lucrarilor, inclusiv al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor 
constatate in cadrul perioadei de garantie, Contractantul-Executant trebuie sa-~i indeplieasca toate 

Pagina 10 din 24 



obligatiile din Contract. 
(m) Contractantul-Executant are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul santierului potrivit 
destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin 
traficul propriu sau al oricaruia dintre Subcontractatii sai. 
(n) Contractantul-Executant selecteaza traseele, alege si foloseste vehiculele, limiteaza si repartizeaza 
incarcaturile, astfel incat traficul suplimentar care rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, din si in santier, sa fie adecvat 
parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu 
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 
(o) in cazul nerespectarii obligatiilor Contractantului-Executant stipulate la clauzele 7.2. l. (n)-(o) din 
prezentul, acesta este responsabil si pJateste consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, cailor 
distruse sau deteriorate. 
(p) Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si eel al contoarelor sau al altor aparate 
de masurat, dispozitive de iluminat, protectia, ingradire, alarma ~i paza se suporta de catre 
Contractantul-Executant. 
(r) Contractantul-Executant raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu 
prevederile legii si potrivit prezentului Contract. 

7.2.2. Obligatiile ale Contractantului-Executant cu privire la echipamente si/sau materiale incluse in 
lucrare 
(a) Contractantul-Executant are obligatia de a se asigura ca toate echipamentele si/sau materialele 
sunt aduse in santier cu respectarea graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) 
si ca sunt in conformitatea cu prevederile Contractului. 
(b) Contractantul-Executant transmite Achizitorului-Beneficiar documentele care insotesc 
echipamentele si/sau materialele incluse in lucrare/Jucrari la data fializarii obiectivului ~i incheierii 
procesului verbal de recepfie finala. 

7.2.3. Obligatii ale Contractantului-Executant privind fumizarea de informatii contractuale catre 
persoane autorizate 
Contractantul-Executant fumizeaza Achizitorului-Beneficiar, reprezentantilor autorizati ai 
Achizitorului-Beneficiar, respectiv oricarei persoane autorizate din partea acestuia, precum si oricarei 
institutii abilitate ale statului, respectiv oricaror persoane autorizate din partea acestora, once 
document si infonnatie in legatura cu lucrarile. 

7.2.4. Obligatii ale Contractantului-Executant privind pastrarea documentelor in santier 
(a) Un exemplar din documentatia predata de Achizitorul-Beneficiar Contractantului-Executant este 
tinut In santier in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, de catre 
reprezentantii autorizati de Achizitorul-Beneficiar la cererea acestora sau de catre alte persoane 
avizate conform legii. 
(b) Contractantul-Executant are obligatia de a pastra side a transmite Achizitorului-Beneficiar orice 
documente In legatura cu prezentul Contract, pe care Contractantul-Executant trebuie sa le 
intocmeasca sau care sunt solicitate, in mod rezonabil, inclusiv documentatia necesara intocmirii 
cartii tehnice a constructiei. 
(c) Contractantul-Executant organizeaza, in mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire 
la Jucrarea/lucrarile care fac obiectul Contractului, in conditiile Jegii. 

7.2.5. Obligatii ale Contractantului-Executant privind conflictul de interese 
(a) Contractantul-Executant ia toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar 
putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Orice conflict de interese aparut 
in timpul derularii Contractului trebuie notificat In scris Achizitorului-Beneficiar, fara !ntarziere. 
(b) Achizitorul-Beneficiar isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare 
si poate solicita masuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul-Executant se asigura ca 
angajatii/reprezentantii sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. 
Contractantul-Executant va lnlocui de !ndata si fara vreo compensatie din partea Achizitorului-
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Beneficiar, orice membru care se regaseste intr-o astfel de situatie. 
(c) Contractantul-Executant trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta 
sa ori pe cea a personalului angajat. Daca acesta esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul
Beneficiar, fiira afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca 
urmare a situatiei de conflict de interese, poate decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a 
Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si interventia 
vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale. 
(d) Contractantul-Executant are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor 
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Acesta nu are dreptul de a angaja sau de a incheia 
orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, 
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor 
de participare/ofertelor depuse 1n cadrul unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de eel 
putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii 
de drept a contractului respectiv. 

7.2.6. Obligatii ale Contractantului-Executant privind conduita 
(a) Contractantul-Executant actioneaza intotdeauna loial, impartial ~i ca un consilier de incredere 
pentru Achizitorul-Beneficiar conform regulilor ~i/sau codului de conduita al profesiei sale precum 
~i cu discretia necesara. Contractantul-Executant nu poate face declaratii publice in legatura cu 
lucrarile executate fiira sa aiba aprobarea prealabila in scris a Achizitorului-Beneficiar precum ~i sa 
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. 
Contractantul-Executant nu poate angaja, in niciun fel, raspunderea Achizitorului-Beneficiar, rara a 
avea acordul prealabil scris al acestuia ~i trebuie sa prezinte aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca 
este cazul. 
(b) Pe perioada executarii Contractului, Contractantul-Executant se obliga sa nu aduca atingere 
practicilor legale politice, culturale ~i religioase dominante in Romania, respectand totodata ~i 

drepturile omului. 
(c) in cazul in care Contractantul-Executant sau oricare din Subcontractantii sai, personalul anagajat, 
expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau 
oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori 
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul Contract, ori pentru 
a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul, Achizitorul-Beneficiar poate decide 
incetarea Contractului, :fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractantul
Executant. 
( d) Platile catre Contractantul-Executant aferente Contractului constituie singurul venit ori beneficiu 
ce poate deriva din acesta ~i atat Contractantul-Executant cat ~i personalul sau angajat nu accepta 
niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau 
pentru executarea obligatiilor din prezentul Contract. 
(e) Contractantul-Executant nu are niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului, 
:Iara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului- Beneficiar. 

7.2.7. Obligatii ale Contractantului-Executant privind daunele 
(a) Contractantul-Executant se obliga sa despagubeasca Achizitorul-Beneficiar, lmpotriva oricaror: 
i. reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile si/sau 
utilajele fumizate de Contractant si folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau 
incorporate in acestea; 
ii. daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor 
incalcari ale obligatiilor Contractantului conform prevederilor acestuia, inclusiv ale drepturilor de 
proprietate intelectuala. 

7.2.8. Obligatii ale Contractantului-Executant privind personalul si forta de munca, asigurarile si 
securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru 

Pagina 12 din 24 



(a) Contractantul-Executant garanteaza ca a realizat instructajul personalului care unneaza sa execute 
lucrari pe viitornl amplasament al obiectivului necesar desrasurarii in bune conditii a activitatii sale 
si a luat toate masurile impuse de legislatia aplicabila privind respectarea normelor privind conditiile 
si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului si relatiile de munca. 
(b) Contractantul-Executant respecta intreaga legislatie care se aplica personalului, inclusiv legislatia 
in vigoare privind angajarea/contractarea, autorizarea si certificarea personalului specializat, 
programul de lucrn, sanatatea, securitatea muncii , asistenta socia!a ~i se asigura ca toti angajatii sai 
se conformeaza acestor prevederi legale. 
(c) Contractantul-Executant infom1eaza Achizitorul-Beneficiar cu privire la activitatea in santier, 
programul de lucru, racand referire inclusiv la zilele stabilite ca sarbatori legale, zilele de odihna ~i 
uzantele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara 
programului normal de lucru. 
(d) Contractantul-Executant poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de mundi., 
evenimentelor ~i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice, procedee tehnologice utilizate de angajatii sai ~i cei apartinand societati lor 
care desrasoara activitati pentru acesta, in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii 
~i sanatatii in munca in vigoare pe durata Contractului. 
(e) Contractantul-Executant este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de 
nerespectarea normelor privind conditiile si protectia muncii, sanatatea si securitatea in munca, 
prevenirea si stingerea incendiilor si relatii de munca. 

7.2.9. Obligatii ale Contractantului-Executant privind calitatea lucrarilor 
(a) Contractantul-Executant garanteaza Achizitorului-Beneficiar ca acesta opereaza un sistem de 
management al calitatii pentru lucrarile realizate in cadrnl Contractului si ca aplica, pe toata perioada 
derularii Contractului, planul de management al calitatii inclus in Proiectul tehnic. 
(b) Contractantul-Executant notifica Achizitorului-Beneficiar fiecare defectiune/neconformitate in 
termen de cinci zile de la descoperirea acesteia. La finalizarea lucrarii sau la punctul de reper inclus 
in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul-Executant notifica 
Achizitorului defectiunile/neconformitatile care nu au fost remediate si comunica perioada de 
remediere a acestora. 
(c) Contractantul-Executant are obligatia de a incepe executia lucrarilor numai la constructii 
autorizate in conditiile legii ~i numai pe baza ~i in confom1itate cu proiecte verificate de speciali~ti 
atestati. 
(d) Contractantul-Executant intelege ca, la data receptiei, lucrarile executate trebuie sa respecte 
caracteristicile tehnice si calitatea potrivit reglementarilor in vigoare si sa nu fie afectate de vicii care 
ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de 
folosire. 
( e) Pentru lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se 
1nscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 
(f) Pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate drepturile Achizitorului-Beneficiar cu 
privire la orice defectiune/neconformitate neidentificata si nenotificata de Contractantul-Executant. 
(g) Contractantul-Executant remediaza defectiunile/neconformitatile intr-un timp care minimizeaza 
efectul advers asupra Achizitorului-Beneficiar, dar nu mai tarziu de tennenul prevazut in planul de 
management al calitatii inclus in Proiectul tehnic. 
(h) in cazul in care Contractantul-Executant nu remediaza o defectiune/o neconformitate in tennenul 
stabilit mai sus, Achizitorul-Beneficiar remediaza defectiunea/neconformitatea prin alte mijloace si 
pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este suportata de Contractantul-Executant. 
(i) Contractantul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revin Contractantului-Executant. 
U) Contractantul-Executant are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse tara aprobarea 
Achizitorului-Beneficiar si de a-1 notifica pe acesta ori de cate ori astfel de lucrari devin ascunse, 
inclusiv fundatiile , sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 
(k) Contractantul-Executant are obligatia, pe cheltuiala sa, de a dezveli orice astfel de lucrare, care 
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devine ascunsa, sau parti ale lucrarilor, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie. la 
dispozitia Achizitorului-Beneficiar ~i de a le remedia, daca este cazul. 

7.2.10. Obligatii ale Contractantului-Executant in legatura cu tertii sustinatori a caror angajamente de 
sustinere fac parte din documentele Contractului, altii decat cei care au calitatea de Subcontractant. 
Contractantul-Executant prezinta, in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului pentru lucrarile 
din cadrul Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de terta 
parte asa cum a fost declarat in oferta acceptata. 
De asemenea, Contractantul-Executant prezinta si modalitatea efectiva prin care tertul sustinator a 
luat la cunostinta despre eventuale dificultati in realizarea lucrarilor din Contract, asa cum sunt aceste 
dificultati descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul Contractului. 

7.2.11. Obligatii ale Contractantului-Executant privind progresul lucrarilor 
(a) Contractantul-Executant are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului-Beneficiar, pe 
durata de executie a lucrarilor, documentele relevante pentru progresul fizic si valoric al Iucrarilor ~i 
de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului-Beneficiar in santier in scopul monitorizarii 
progresului lucrarilor, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse. 
(b) Contractantul-Executant emite factura dupa receptia lucrarilor, asigurandu-se de respectarea, in 
totalitate, a corelarii cu progresul fizic si valoric real al lucrarilor si in concordanta cu graficul general 
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat. 

7.2.12. Obligatii ale Contractantului-Executant referitoare la perioada de garantie acordata lucrarilor 
(a) Contractantul-Executant are obligatia de a garanta calitatea materialelor, echipamentelor si 
lucrarilor de constructii executate, 24 ( douazeci ~i patru) de luni de la data receptiei obiectivului. 
(b) Perioada de garantie stabilita la lit. a). curge pentru viciile ascunse ale lucrarilor de la data 
descoperirii acestora. 
(c) In perioada de garantie Contractantul-Executant are obligatia, in urma dispozitiei date de 
Achizitorul-Beneficiar, sa execute toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor 
si altar defectiuni a caror cauza este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor 
caietului de sarcini. 
( d) Contractantul-Executant are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre 
lucrari, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
i. utilizarii de echipamente si/sau materiale, de instalatii sau a unei manopere neconfonne cu 
prevederile Contractului; 
ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau neglijentei sau neindeplinirii de catre 
Contractantul-Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza 
Contractului. 
( e) In cazul in care Contractantul-Executant nu executa lucrarile prevazute la prezentul articol din 
Contract, Achizitorul-Beneficiar este indreptatit sa angajeze ~i sa plateasca al ti terti care sale execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrari sunt recuperate de Achizitorul-Beneficiar de la Contractantul
Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

7.2.13. Obligatii ale Contractantului-Executant in cazul incetarii Contractului inainte de termen 
In cazul incetarii Contractului inainte de termen, Contractantul-Executant are urmatoarele obligatii: 
i. sa predea lucrarile executate si acceptate de Achizitorul-Beneficiar, cu respectarea prevederilor 
Contractului; 
ii. sa emita factura/facturile pentru lucrarile executate si acceptate, cu respectarea prevederilor 
Contractului; 
iii. sa asigure intocmirea si predarea documentelor conform stadiului lucrarilor executate si acceptate 
de Achizitorul-Beneficiar, conform Iegii si cu respectarea prevederilor prezentului Contract. 

7.3.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitorul-Beneficiar 
(a) In cazul in care Achizitorul-Beneficiar nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul 
stabilit la clauza de la paragraful 7 .1 .6. Obligatii ale Achizitorului-Beneficiar privind platile din 
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prezentul Contract, Contractantul-Executant are dreptul de a solicita plata unei penalitati de intarziere 
in cuanturn de 0,01 % aplicata la valoarea platii neefectuate, stabilita in conformitate cu prevederile 
art. 4 din Legea nr. 72/20 13. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei la care se aplica. 
(b) in cazul in care obligatia de plata nu este indeplinita in termen de 30 (treizeci) de zile de la scadenta, 
Contractantul-Executant poate suspenda executia tuturor lucrarilor sau a unor parti ale acestora sau 
de a diminua ritmul executiei, cu conditia de a nu crea prejudicii suplimentare Achizitorului
Beneficiar, mai mari decat intarzierea lucrarilor, prin suspendarea/diminuarea ritmului executiei 
lucrarilor si numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului-Beneficiar. 

7.3.2. Neindeplinirea obligatiilor de catre Contractantul-Executant 
(a) in cazul in care Contractantul-Executant nu isi indeplineste obligatiile asumate conform 
Contractului, Achizitorul-Beneficiar poate sa perceapa penalitati de intarziere in cuantumul stabilit 
pentru dobanda penalizatoare de art. 3 alin. (2) din OG nr. 13/2011 . Dobanda se aplica la valoarea 
obligatiilor neindeplinite, indeplinite necorespunzator, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
(b) in cazul in care, in termen de 30 (treizeci) de zile de la neindeplinirea obligatiei, Contractantul
Executant nu ia toate masurile de remediere a neindeplinirii, Achizitorul-Beneficiar poate solicita 
rezilierea unilaterala a Contractului. 
(c) Dupa reziliere, Contractantul-Executant trebuie sa predea amplasamentul lucrarii in termen de 5 
(cinci) zile si sa paraseasca santierul. 
( d) in cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul-Executant nu reuseste sa-si indeplineasca 
obligatiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul-Beneficiar este indreptatit de a deduce din pretul 
final al Contractului, ca penalitati, o suma astfel cum este stabilita la lit. a) a prezentului articol. 

VIII. INCEPEREA, EXECUTIA, FINALIZAREA, RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR 

8.1. Inceperea ~i executia Iucrarilor 
(a) Partile au obligatia de a se asigura ca lucrarile incep la data fixata, ca se deruleaza confonn 
graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) ~i sunt tem1inate la data stabilita 
pentru finalizare. 
(b) Jn cazul in care Achizitorul-Beneficiar nu-si indeplineste obligatia stipulata la clauza 7.1.3.(a) din 
prezentu1 Contract si se constata ca fapta de incepere a lucrarilor rara in~tiintarea autoritatilor 
competente s-a racut in termenul de valabilitate a autorizatiei, atunci data inceperii Jucrarilor se 
considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei. 
( c) Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a supraveghea des!asurarea executiei Jucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele care fac parte integranta din Contract. 
(d) Orice livrare, partiala sau totala, a echipamentelor si materialelor incluse in Jucrari, astfel cum 
este stabilit la subcapitolul 7.2.2. Obligatii ale Contractantului cu privire la echipamente si/sau 
materiale incluse in lucrari, se considera incheiata si acceptata, doar dupa montare, cu conditia 
certificarii de catre Achizitorul-Benficiar, prin semnarea, de catre reprezentantul autorizat al acestuia, 
a documentelor emise de Contractantul-Executant pentru livrare. 
( e) Verificarile ~i testarile echipamentelor si/sau materialelor folosite la executia lucrarilor precum $i 
conditiile de acceptare a lucrarilor prin receptii provizorii ~i/sau receptii finale sunt descrise in 
docmnentele Contractului si se fac cu respectarea prevederilor contractului. 
(f) Probele neprevazute ~i comandate de Achizitorul-Beneficiar pentru verificarea unor Jucrari sau 
materiale puse In opera sunt suportate de Contractant, doar daca se dovedeste ca materialele nu sunt 
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. 

8.2. Asigurari 
8.2.1. Obligatii generale privind asigurarile 
(a) Partea asiguratoare in prezentul contract este Contractantul-Executant. 
(b) Partea asiguratoare are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, asigurari care trebuie 
sa cuprinda toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de Jucru, 
echipamentele, materialele ~i personalul angajat, pe toata durata contractului, inclusiv perioada de 
garantie a lucrarilor. 
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( c) Toate costurile ce decurg din sau in legiiturii cu incheierea si mentinerea asiguriirilor 
Contractantului-Executant se suportii de ciitre acesta. 
(d) Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad in sarcina Piirtii obligate sa suporte aceste 
daune conform prevederilor legii. 

8.2.2. Asigurarea lucrarilor ~i a utilajelor Contractantului-Executant 
Partea asiguratoare, astfel cum este stabilita la clauza 8.2. l (a) din prezentul Contract, trebuie sa 
asigure lucrarile, inclusiv echipamentele si/sau materialele care sunt incluse in Lucriiri, utilajele 
Contractantului pe toata durata Contractului inclusiv perioada de garantie a lucrarilor .. 

8.2.3. Asigurarea impotriva viitamarii persoanelor ~i a daunelor aduse proprietatii 
Partea asiguratoare trebuie sa incheie asigurare/asigurari privind raspunderea pentru orice pierderi, 
daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta orice proprietate fizicii sau orice persoana si care 
ar putea fi generate pe perioada executarii prezentului Contract. 

8.2.4. Asigurarea personalului Contractantului-Executant 
Contractantul-Executant incheie ~i mentine in vigoare orice asigurari obligatorii privind sanatatea si 
securitatea in munca a angajatilor in conformitate cu legislatia si jurisdictia care guverneaza 
raporturile juridice de munca dintre Contractantul-Executant si angajatii sai, asigurarea impotriva 
reclamatiilor, daunelor, pierderilor ~i cheltuielilor, inclusiv taxe ~i cheltuieli Iegale, care decurg din 
vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de Contractant
Executant sau oricarui alt membru al personalului anagajat. 

8.3. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) 
(a) Partile se asigura ca, la momentul semnarii Contractului, graficul general de realizare a investitiei 
publice (fizic si valoric) reprezinta e~alonarea fizica si valorica a lucrarilor stabilita in corelatie cu 
data efectiva a semnarii Contractului si contine datele exacte pentru toate termenele si/sau punctele 
de reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitatile din Contract. 
(b) Executia lucriirilor se realizeaza in succesiunea si cu respectarea termenelor stabilite prin graficul 
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric ), alcatuit in ordinea tehnologica de executie, 
astfel cum este acceptat de catre Achizitorul-Beneficiar ~i constituie parte integranta din Contract. 
( c) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractantul-Executant si evaluarea 
stadiului lucrarilor, in sensul respectarii tennenelor si punctelor de reper stabilite pentru executia 
lucrarilor, se face prin raportare la continutul graficului general de realizare a investitiei publice (fizic 
si valoric) acceptat. 
(d) in cazul in care, pe parcursul duratei de executie, Achizitorul-Beneficiar constata si considera ca 
desrasurarea Iucrarilor nu respecta esalonarea fizica a acestora, astfel cum este stabilita prin graficul 
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Achizitorul-Beneficiar are obligatia de a 
solicita Contractantului-Executant sa prezinte graficul actualizat, iar acesta are obligatia de a prezenta 
graficul revizuit, in vederea finalizarii Iucrarilor la data stabilita in Contract. 
( e) Orice versiune aprobata a graficului general de realizare a investitiei pub lice ( fizic si valoric) 
!nlocuieste versiunile anterioare si reprezinta ultima versiune. 

8.4. intarzierea ~i sistarea lucrarilor 
(a) Toate lucrarile contractate se finalizeaza de Contractantul-Executant si se receptioneaza de 
Achizitorul-Beneficiar, astfel cum este stabilit prin graficul general de realizare a investitiei publice 
(fizic si valoric ), sub sanctiunea penalitatilor. Clauza penala se aplica: 
i. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit graficului general de 
realizare a investitiei publice (fizic si valoric); 
ii. intregului pret al lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial realizata, 
in situatia depiisirii duratei de executie. 
(b) Cuantumul penalitiitilor nu poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitorul
Beneficiar prin retinerea sumelor datorate Contractantului-Executant. 
( c) in cazul in care nefinalizarea lucrarilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii 
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constructiilor vizate, clauzele penale stipulate in prezentul Contract unneaza a fi aplicate intregului 
pret al lucrarilor contractate, oricare ar fi masura in care lucrarile sunt executate la data scadentei 
obligatiei sale de finalizare. 
( d) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de realizare a investitiei publice (fizic 
si valoric) si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita. Datele 
intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale. 
( e) intarzierea lucrarilor este acceptata in urmatoarele cazuri: 
i. conditiile meteorologice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit nonnelor, 
nonnativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee 
tehnice; 
ii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului-Executant si nu a survenit prin 
incalcarea Contractului de catre acesta; Contractantul-Executant este indreptatit sa solicite in scris 
prelungirea duratei de executie a oricarei parti din lucrare. 
(f) Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporara a executarii Contractului, 
inclusiv situatii cum ar fi, dar flira a se limita, descoperirea de munitie, armament ori altele asemenea 
sau elemente ale acestora, descoperirea de cadavre sau elemente ale acestora precum si in cazul 
identificarii in santier a oricarui obiect sau eveniment pentru care trebuie sa se actioneze conform 
legii, obliga Contractantul-Executant la informarea Achizitorului-Beneficiar 1n tem1en de 5 ( cinci) de 
la descoperirea acestora. 
(g) Lipsa informarii Achizitorului-Beneficiar in cadrul termenului stipulat face inopozabila acestuia 
dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Contractantului-Executant cu privire la sistarea 
temporara, integrala sau partiala a lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului-Beneficiar de a 
refuza prelungirea duratei de executie a lucrarilor contractate. 
(h) in cazul situatiilor speciale privind descoperirea de obiecte sau identificarea de situatii precizate 
la clauza 5.4.(f), Partile au obligatia de a actiona conform legii. 
(i) In cazul in care Contractantul-Executant intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor, 
obtinerea autorizatiilor si avizelor aferente lucrarilor provizorii conform legii sau daca nu isi 
indeplineste obligatiile stipulate la subcapitolul 7.2. Obligatiile Contractantului, din culpa sa, 
Achizitorul-Beneficiar este indreptatit sa stabileasca un termen rezonabil pentru recuperarea timpului 
pierdut si Ia care activitatea sa intre in normal, iar, in cazul neconformarii Contractantului-Executant 
cu noul tennen, la expirarea termenului stabilit, Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a rezilia 
Contractul. 

8.5. Prelungirea duratei de executie 
(a) Contractantul-Executant este indreptatit sa solicite prelungirea duratei de executie a lucrarilor sau 
a oricarei parti a acestora, in cazul in care aceasta prelungire este afectata de: 
i. volumul sau natura lucrarilor suplimentare; 
ii. conditiile climaterice exceptionale; 
iii . oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului-Executant ~i nu a survenit prin 
incalcarea Contractului de catre acesta. 
(b) Cu conditia respectarii prevederilor stabilite la clauza 3 .3.3. Notificarea modificarilor Contractului, 
Contractantul-Executant are dreptul la prelungirea duratei de executie in cazul in care se inregistreaza 
intarzieri cauzate din culpa Achizitorului-Beneficiar, de situatiile stipulate sau orice alte motive care 
exclud orice culpa a Contractantului-Executant, sub conditia informarii Achizitorului-Beneficiar, cu 
privire la imprejurarile care pot determina prelungirea duratei de executie. 
(c) La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului-Executant, Achizitorul-Beneficiar ia in 
considerare toate detaliile justificative fumizate de Contractantul-Executant si, daca este cazuL 
prelungeste durata de executie. 

8.6. Tenninarea si receptia lucrarilor 
(a) Lucrarile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din lucrare trebuie finalizate in 
tennenul stabilit prin graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric). 
(b) Contractantul-Executant are obligatia de a notifica in sc1is Achizitorul-Beneficiar, atunci cand 
considera lucrarile finalizate si ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia 
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convocarea comisiei de receptie conform prevederilor legale ~i in termen de 5 (cinci) zile de la 
notificarea solicitarii. 
( c) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul
Beneficiar apreciaza daca sunt intrunite condiiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in 
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea sunt consemnate intr-un proces-verbal si 
notificate Contractantului-Executant, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor ~i deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului
Executant, Achizitorul-Beneficiar convoaca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate 
termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, Achizitorul-Beneficiar poate contracta aceste 
lucrari cu un tert, plata acestora unnand a se efectua din garantia de buna executie constituita de 
Contractantul-executant. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua 
solicitare a Contractantului-Executant, Achizitorul-Beneficiar convoaca comisia de receptie. 
( d) Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completa a tuturor lucrarilor prevazute in 
prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia tehnico-economica si cu 
reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de Jege. In functie de constatarile !acute, 
Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia. 
( e) Achizitorul-Beneficiar procedeaza la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si instiinteaza 
Contractantul-Executant cu privire la decizia sa de a receptiona lucrarile, transmitand acestuia o copie 
a procesului-verbal de receptie a lucrarilor. 
(t) Dupa comunicarea procesului-verbal de receptie a lucrarilor, Contractantul-Executant finalizeaza 
cu promptitudine lucrarile neterminate sau neconfonne indicate de comisia de receptie si elibereaza 
santierul. 
(g) Receptia finala se efectueaza conform prevederilor Jegii, dupa expirarea perioadei de garantie. 
(h) Receptia lucrarilor se poate face ~i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si 
functional. 

8.7. Remedierea defectiunilor 
(a) In orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul-Beneficiar poate sa 
instiinteze Contractantul-Executant cu privire la orice defectiuni/neconformitati, fie ele aparente sau 
ascunse, sau lucrari nefinalizate. 
(b) Contractantul remediaza orice defectiuni/neconformitati datorate faptului ca materialele, 
echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in confonnitate cu prevederile Contractului, pe propria 
cheltuiala. 
( c) Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze, independenta de culpa 
Contractantului-Executant, se evalueaza ca o modificare a Contractului si cade in sarcina 
Achizitorului-Beneficiar. 
( d) Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitorul-Beneficiar, in perioada de garantie a lucrarilor, 
trebuie aduse la cunostinta Contractantului-Executant, iar acesta, trebuie sale remedieze astfel cum 
este stabilit in clauza 7.2.12.(c) din prezentul Contract. 
( e) Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit 
prin notificarea Achizitorului-Beneficiar ii indreptateste pe acesta sa efectueze toate lucrarile necesare, 
pe cheltuiala Contractantului-Executant. 

8.8. Desfacerea si testarea 
(a) Achizitorul-Beneficiar poate emite dispozitii referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei 
lucrari. Probele neprevazute si comandate de Achizitorul-Beneficiar pentru verificarea unor lucrari 
sau materiale puse in opera sunt suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in 
urma unei desfaceri si/sau testari, materialele, echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare 
calitativ. Contractantul-Executant plateste pentru asemenea desfaceri si/sau testari conform 
prevederilor subcapitolul 3.3. Modificarea Contractului si dispozitii conexe din prezentul Contract. 
(b) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia tehnico-economica. Verificarile 
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile pentru semnarea receptiei 
provizorii si a receptiei finale ( calitative) sunt cele descrise in Caietul de sarcini. 
(c) Contractantul-Executant are obligatia sa asigure instrumentele, util ajele si materialele necesare 
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pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare. Costul 
probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului-Executant. 
( d) Contractantul-Executant are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, rara notificarea 
si aprobarea Achizitorului-Beneficiar in termenul stabilit in graficul general de realizare a investitiei 
publice (fizic si valoric). in cazul in care Achizitorul-Beneficiar nu examineaza si nu mascara 
lucrarile respective in termenul stipulat, lucrarile se considera acceptate si orice dezvelire ulterioara 
a acestora la solicitarea Achizitorului-Beneficiar se face pe costurile acestuia, indiferent de rezultatele 
examinarilor ulterioare. Orice intarziere generata de o astfel de dezvelire ulterioara conduce la 
extinderea duratei de executie cu perioada de timp respectiva. 
( e) Contractantul-Executant are obligatia de a notifica Achizitorul-Beneficiar, ori de cate ori astfel de 
lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. in caz contrar, Contractantul-Executant are 
obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului
Beneficiar, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. 

8.9. Garantia de buna execufie 
(a) Garantia de buna excutie convenita de parti este de 10% din valoarea contractului ~i este de 

lei. - ---- -----
( b) Contractantul-Executant va constitui garantia de buna executie in te1men de maxim 5 (cinci) zile 
lucratoare de la data semnarii contractului de ambele par!i, in contul nr __________ _ 
deschis la 

----------~ 

( c) Restituirea garantiei de buna executie se face in eel mult 14 zile de la terminarea lucrarii, in 
proportie de 70 % din cuantumul sumei constituite, in conditiile in care in procesul verbal de receptie 
incheiat la terminarea lucrarii nu se consemneaza necesitatea completarii sau remedierii lucrarii, 
determinate de culpa Contractantului-Executant. 
(d) Restul de 30 % din cuantumul sumei constituite se va restitui in termen de 5 (cinci) zile de la data 
expirarii duratei de garantare a lucrarilor executate. 
( e) Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, de Contractantul-Executant. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de 
buna executie, Achizitorul-Beneficiar are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului
Executant, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 

IX. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
9.1. intalniri de lucru si raportare 
(a) Contractantul-Executant are obligatia ca, pe toata durata de executie, sa participe la intalnirile 
stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric al lucrarilor, cu conditia respectarii 
clauzelor stipulate la subcapitolul 3.1. Comunicarea intre Parti si la subcapitolul 3.2. Reprezentantii 
autorizati ai Partilor. 
(b) Contractantul-Executant prezinta documentele si rapoartele conform eel or specificate in caietul 
de sarcini si cu respectarea graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) 
acceptat de Achizitorul-Beneficiar. 
(c) Contractantul-Executant are obligatia sa elaboreze, pe perioada de derulare a Contractului , toate 
documentele si rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse in caietul de sarcini, actualizate ~i 
revizuite astfel incat sa respecte aceste prevederi. 
( d) Aprobarea de catre Achizitorul-Beneficiar a documentelor si rapoartelor intocmite si inaintate de 
Contractantul-Executant certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 

9.2. Monitmizarea perfonnantelor contractuale 
(a) Contractantul-Executant intreprinde oricare ~i toate masurile ~i actiunile necesare sau 
corespunzatoare pentru realizarea performantelor contractuale. 
(b) La intervalele de referinta stabilite de comun acord, graficul general de realizare a investitiei 
publice (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul intalnirilor de lucru stabilite cu scopul 
analizarii stadiului activitatilor din Contract. 
( c) Pentru fiecare intalnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului si de analiza a 
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graficului general de rea1izare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul-Executant prezinta 
1n scris Achizitorului-Beneficiar infonnatiile solicitate. 
(e) Pentru analiza graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de 
Achizitorul-Beneficiar si emiterea acceptului sau a refuzului graficului general de realizare a 
investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul-Executant include, in date1e de intrare fumizate 
pentru fiecare intalnire de analiza a stadiului realizarii activitatilor din Contract, informatii privind 
situatia platilor catre Subcontractanti, daca acest lucru se impune. 
(f) in cazul in care, din culpa sa proprie, Contractantul-Executant nu realizeaza activitatile in cadrul 
Contractului, conform graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), iar 
Achizitorul-Beneficiar este in imposibilitatea materializarii beneficiilor anticipate si comunicate prin 
intermediul caietului de sarcini, pana la finalizare, Contractantul-Executant plateste Achizitorului
Beneficiar penalitati de intarziere pentru neindeplinirea obligatiilor sale. 

X.PLATICONTRACTUALE 
10.1. Acceptarea pretului 
Contractantu1-Executant este satisfacut ~i considera ca pretul total al Contractului stabilit la art. II . 
Pretul Contractului este acceptat, fiind corect ~i suficient ~i acopera toate obligatiile sale in legatura 
cu prezentul. 

10.2. Facturare si plati in cadrul Contractului 
(a) Plata contravalorii lucrarilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii emisa de 
Contractantul-Executant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, in 
contul indicat de Contractant pe factura ~i in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea 
facturii catre Achizitorul -Beneficiar. 
(b) Facturile sunt emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si insotite de 
documentele justificative. 
( c) Platile se fac cu respectarea prevederilor clauzei stipulate la paragraful 7 .1.6. Obligatii ale 
Achizitorului-Beneficiar privind platile din prezentul Contract. 

10.3. Plata finala 
(a) Situatiile finale de lucrari, insotite de documente privind calitatea si conformitatea materialelor 
puse in opera, se inainteaza Achizitorului-Beneficiar in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la 
intocmirea lor. La data expirarii acestui termen, Contractantul-Executant este decazut din dreptul de 
a depune situatii de lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului-Beneficiar de a refuza primirea altor 
situatii de lucrari. 
(b) Plata facturii finale se face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
Achizitorul-Beneficiar, in termenul stabilit la art. 10.2. (a). 

10.4. Plata la rezilierea Contractului 
Dupa reziliere, Contractantul-Executant este indreptatit doar la restul de plata din valoarea lucrarilor 
executate. 

10.5. Plati catre terti 
Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate de Achizitorul-Beneficiar numai dupa operarea unei 
cesiuni de drepturi a Contractantului-Executant catre terti, in conditiile mentionate la clauzele stabilite 
la subcapitolul 3.5. Cesiunea precum si a clauzelor stipulate la subcapitolul 3.6. Subcontractarea din 
prezentul Contract. 

XI. DISPOZITII FINALE 
11 . 1. Incalcarea prevederilor contractuale 
In cazul in care una dintre Parti nu isi indeplineste una sau mai multe prevederi contractuale, inseamna 
ca aceasta a incalcat prevederile contractuale. 
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11. 2. Suspendarea Contractului 
(a) Decizia de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate fi emisa de 
Achizitorul-Beneficiar numai in baza unor justificari relevante si pentru o perioada ce nu poate fi mai 
mare decat cea agreata de Parti. 
(b) in cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de lucrari este viciata 
de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul-Beneficiar suspenda/sisteaza executarea 
Contractului. 
(c) in cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului
Executant, Achizitorul-Beneficiar poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze efectuarea platilor 
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor 
sau fraudei. 
( d) in cazul suspendarii/sistarii temporare a executiei lucrarilor, durata de executie a lucrarilor si 
durata Contractului se prelungesc automat cu perioada suspendarii/sistarii. 

11. 3. Forta majora 
11.3 .1. Definitie 
Termenul forta majora utilizat in prezentul Contract este definit potrivit art. I .35 I alin. (2) din Codul 
civil si inseamna un eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza culpei acestora, 
nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibi la indeplinirea, integrala 
sau partiala, a obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve sau alte perturbari ale 
activitiitii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, 
revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente 
civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care 
nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta. 
11.3.2. Masurile care se impun in caz de forta majora 
(a) Forta majora exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a 
obligatiilor as um ate prin prezentul Contract, fn confonnitate cu prevederile art. 1.3 5 I din Codul civil. 
(b) Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta. 
( c) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in 
termen de trei zile de la producerea ei. Dovada fortei majore este certificata de Camera de Comert ~ i 

Industrie a Romaniei . 
( d) Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca Ia cunostinta ce1eilalte parti incetarea 
cauzei acesteia in tennen de trei zi1e de la incetarea acesteia. 
( e) Daca aceste imprejurari ~i consecintele lor dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile, fiecare parte 
poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, niciuna dintre Parti nu are 
dreptul de a cere despagubiri de la cealalta Parte, dar ele au indatorirea de a-~i onora toate obligatiile 
care le incumba in temeiul legii ~i al Contractului piina la data respectiva. 

11.4. incetarea Contractului 
11.4.1. Prezentul Contract poate inceta in unnnatoarele cazuri: 
(a) la expirarea duratei contractului ~i executarea corespunzatoare a obligatiilor conform clauzelor 
contractual e; 
(b) acordul de vointa al Partilor; 
( c) denuntarea unilaterala de catre o Parte, in cazurile stabilite in Contract, in baza unui preaviz 
transmis in scris celeilalte Parti, cu respectarea termenului de gratie de 10 zile; 
( d) rezilierea de catre o Paiie, in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii 
obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile expres mentionate 
in prezentul Contract. 
11.4.2. incetarea Contractului ca unnare a fortei majore 
Daca forta majora ~i consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare decat cea stabilita la 
art. 11 .3.2. e ), fiecare Pai1e poate renunta la executarea Contractului. In acest caz, niciuna dintre Parti 
nu are dreptul sa ceara despagubiri de la cealalta Parte, dar acestea au indatorirea de a-~i onora toate 
obligatiile care le incumba in temeiul Jegii ~i al Contractului pana la data respectiva. 
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11.5. Rezilierea Contractului 
(a) Nerespectarea de catre Contractantul-Executant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin 
prezentul Contract, da dreptul Achizitorului-Beneficiar de a rezilia Contractul ~i de a pretinde plata 
de daune-interese. 
(b) Nerespectarea de catre Achizitorul-Beneficiar, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin 
prezentul Contract, da dreptul Contractantului-Executant de a cere rezilierea Contractului si de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita si receptionata, pana Ia 
data incetarii Contractului. 
(c) Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare 
scrisa adresata Contractantului-Executant, rara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati 
prealabile si !ara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare 
dintre situatiile urmatoare expres prevazute si doar daca Contractantul nu a remediat situatia 
respectiva in cadrul termenului de gratie stabilit de Achizitorul-Beneficiar, dupa caz. Contractantul
Executant nu este indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca: 
i. nu-si indeplineste obligatiile, confonn prevederilor Contractului; 
ii. nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de Achizitorul
Beneficiar, prin care i se solicita remedierea defectiunilor/neconformitatii precum si executarea sau 
neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod 
corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale; 
iii. refuza sau omite sa aduca Ia indeplinire dispozitiile emise de Achizitorul-Beneficiar in conditiile 
prezentului Contract; 
iv. a savarsit abateri profesionale; 
v. subcontracteaza, rara a avea acordul scris al Achizitorului-Beneficiar; 
vi. se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv 
prin alte masuri mai putin severe; 
vii. a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva; 
viii. are Joe orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul Contractantului-Executant, cu exceptia situatiei in care asemenea 
modificari sunt realizate prin Act aditional la prezentul Contract; 
ix . aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului; 
x. esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate sau 
persoana care fumizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile Ia 
cares-a angajat prin Contract; 
xi. in cazul in care, printr-un act nonnativ, se modifica interesul public al Achizitorului-Beneficiar in 
Iegatura cu care se executa lucrarile care fac obiectul Contractului; 
xii. a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia 
adoptata Ia nivelul Uniunii Europene, Iegislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil lucrarilor care fac obiectul 
Contractului si aceste incalcari au fost stabilite printr-un act sanctionator emis de catre autoritatile 
competente; 
xiii . la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul-Executant se afla in situatia de a fi fost 
condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori 
are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost 
condamnata printr-o hotarare definitiva pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
I . constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin ai1. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca operator 
economic, a fost condamnat; 
2. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel cum 
este prevazut prin art. I 0 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea 
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faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca operator economic, a fost 
condamnat; 
3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art. 
181 - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca operator 
economic, a fost condamnat; 
4. acte de terorism, astfel cwn este prevazut prin art. 32 - 35 si art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004, 
privind prevenirea si cornbaterea terorisrnului, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, sau prin 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca 
operator economic, a fost condamnat; 
5. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin a1t. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorisrnului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum 
este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu rnodificarile si completarile ulterioare sau prin 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca 
operator economic, a fost condamnat; 
6. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209 - 217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare 
ale legislatiei penale a statului in care Contractantul-Executant, ca operator economic, a fost 
condamnat; 
7. frauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea intereselor 
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995; 
xiv. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost 
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca unnare a acestui fapt, 
Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului-Executantului. 
xv. impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Contractantul avand dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a Contractului. 
(d) Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul-Executantul trebuie sa notifice celeilalte Parti 
aceasta intentie precum si motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit in 
Sectiunea "Conditii specifice''. 
( e) Indiferent de rnotivele de reziliere, Contractantul-Executant trebuie sa ofere toata asistenta 
necesara, inclusiv inforrnatii, documente si fisiere, pentru a pennite Achizitorulu-Beneficiar sa 
cornpleteze, sa continue sau sa transfere lucrarile, rara a intrerupe activitati sau rara a avea vreun efect 
negativ asupra calitatii sau continuitatii lucrarilor. 
(f) Ca efect al rezilierii, Contractantul-Executant este raspunzator pentru daunele suportate de 
Achizitorul-Beneficiar, ca unnare a incetarii Contractului inainte de terrnen, din culpa 
Contractantului-Executant, inclusiv costuri privind procedura de atribuire printr-un alt contract 
necesar pentru predarea sau continuarea lucrarilor, Achizitorul-Beneficiar poate pretinde despagubiri 
pentru astfel de prejudicii. 
(g) Achizitorul-Beneficiar are dreptul de a denunta unilateral Contractul in cazul nerespectarii 
prevederilor stipulate la subcapitolul 3.4. Modificarea Contractului si dispozitii conexe din prezentul 
Contract. 

11.6. Jnsolventa si faliment 
(a) in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Contractantului-Executant, 
acesta are obligatia de a notifica Achizitorul in tennen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
(b) In cazul precizat la clauza 8.6.(a) din prezentul Contract, Contractantul-Executant are obligatia de 
a prezenta Achizitornlui, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiza detaliata 
referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului-Executant si 
asupra lucrarilor side a propune masuri, actionand ca o paite diligenta in prezentul Contract. 
( c) in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant, unui tert 
sustinator, Contractantul-Executant are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 8.6.(a) ~i (b) din 
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prezentul Contract. 
( d) in cazul in care Contractantul-Executant intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se 
afla intr-o situatie care produce efecte similare, este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat 
la clauzele 8.6.(a) - (c) din prezentul Contract. 
(e) Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 6.6. (b) - (d) din prezentul 
Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Achizitorul-Beneficiar. 
(f) Orice Modificare Contractualii se realizeaza cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 
3.4. Modificarea Contractului si dispozitii conexe, din prezentul Contract. 
(g) in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, se aplica prevederile 
Contractului si prevederile legii. 

11. 7. Limba Contractului 
Limba Contractului si a tuturor comunicarilor dintre Parti este limba romiina. 

11.8. Legea aplicabila 
Legea aplicabila prezentului Contract este legea romiina, Contractul urmiind a fi interpretat potrivit 
acestei legi. 

11.9. Solutionarea eventualelor dispute 
(a) Achizitorul-Beneficiar si Contractantul-Executant depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilii, prin tratative directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau disputa care se poate/pot 
ivi intre Parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului. 
(b) Partile trebuie sa raspunda la o solicitare de solutionare pe cale amiabila in termen de cinci zile 
de la notificarea diferendului. 
(c) Daca disputa nu este astfel solutionata in modalitatea stabilita la clauza 11.9. (b) din prezentul 
Contract si Partile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu sau in indeplinirea Contractului, 
acestea trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa 
precum si cu privire la solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei. 
(d) Dacii incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre Parti nu raspunde in 
termen la solicitare, oricare dintre Parti se poate adresa instantei judecatoresti competente de la sediul 
Acizitorului-Beneficiar. 
(e) Pe perioada solutionarii disputelor, Contractantul-Executant este obligat sa continue executia 
lucrarilor astfel cum este stabilit prin prezentul Contract. in situatia nerespectarii acestei obligatii, 
Achizitorul-Beneficiar este indreptatit la despagubiri pentru neexecutarea obligatiilor contractuale. 

Achizitor-Beneficiar 
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 

Protectia Copilului Hunedoara 

Director General 
Geanina Marina IANC 

Director General Adjunct Economic 
Angela Geogeta POPA 

Responsabil derulare contract 

Vizat, 
Birou juridic si contencios 

Redactat 

Contractant-Executant 
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