
Formular scrisoare de inaintare

CANDIDATUL/OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
…………………. Nr…………../………………
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către………………………………………………………………………
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitatiei de participare publicata în SEAP, cu nr ……..
din ………..(ziua/luna/anul)……………………., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului……..(denumirea contractului de achiziţie publică)………………………………..,
noi……………….(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon fax)………………………….vă transmitem alăturat
următoarele:

1. Coletul nesigilat continând:
- documentul…….(tipul, seria/numărul, emitentul)………………………………privind garanţia pentru

participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei;

- Împuternicirea;
- Copie act de identitate imputernicit;
- Dovadă IMM ( dacă e cazul);

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original(1 exemplar).

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării……………. Cu stimă,

CANDIDATUL/OFERTANTUL
…………………………

(ştampila şi semnătură autorizată în original)



Formular declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

DECLARATIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ............................................................
Adresa sediului social ............................................................
Cod unic de înregistrare ............................................................
Numele si funcţia ............................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia

economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 din
L346/2004

[] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

[] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

Numărul mediu anual de
salariaţi

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
Precizaţi daca, fata de exerciţiul [] Nu
financiar anterior, datele financiare [] Da (în acest caz se va completa
au înregistrat modificări care si se va ataşa o declaraţie
determina încadrarea întreprinderii referitoare la exerciţiul
într-o alta categorie (respectiv financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere
mica, mijlocie sau mare).

Semnătura ........................................
(numele si funcţia semnatarului,
autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnătura .................................



Formular. nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul_____________________________________________________, reprezentant
împuternicit al ___________________________________________________________________,
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun
ofertă individuală, nu sunt nominalizat ca subcontractant /tert sustinator în cadrul unei alte oferte.

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

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

Data completării _____________

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)



Formular nr.2

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic
b) ----
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consilidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România/ în ţata in care sunt stabilit;

c1) în ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator obligatiile contractuale, neexistand situatii care au produs
sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, grave prejudicii beneficiarilor;

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

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ____________

Operator economic,
………………………….

(semnătura autorizată )



Formular nr. 3

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

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se
menţionează procedura), având ca obiect ...................................................… (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …......................... (zi/lună/an), organizată
de ..................................… (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

€ în nume propriu;
€ ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;
€ ca subcontractant al .................................................................................….

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:

€ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
€ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primariei orasului Sulina, cu sediul in orasul
Sulina, str. a-I-a, nr. 180, judetul Tulcea, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Data completării: ………………..

Operator economic,
…………………

(semnătură autorizată)



Formular nr. 4
CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................,
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri
de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu
obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data
........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)



Formular nr. 5

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

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la
procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica
avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV ...................,
la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in nici una din situatiile prevazute la art.691 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Nu avem drept membrii in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de
supervizare si / sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a cu
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

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

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

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

(semnatura autorizata)



Formular nr. 6

INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSONALUL (DIN CONDUCERE SI
SPECIALITATE) RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul …………………………………………………………...….., directorul general al
societăţii comerciale, declar pe propria răspundere că
pentru: …………………………………………………………………………………………………….
voi folosi următoarele persoane pentru îndeplinirea contractului:

Nr
crt

FUNCŢIA

NUMELE ŞI
PRENUMELE
Studiile de
specialitate

Vechime în
specialitate

(ani)

Numărul de
lucrări similare,
executate în
calitate de
conducător

0 1 2 3 4
A. PERSOANE DIN CONDUCERE
1
2
3
4
.
.
.

Director general
Director economic
Director tehnic
………………….

_____________
__
_____________
__
_____________
__
_____________
__

B. PERSOANE DE SPECIALITATE
Specialitatea echipei Nr. membrii Angajat

permanent
Angajat
temporar/colabo
rator/prestator

1
2
3
.

…................................
..
…................................
..
…................................
..

Data completării: ………………..
Operator economic,
………… ……………….

(semnătura autorizată )



FORMULARUL NR.7

DECLARA ŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul, _____________________________________ declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului ___________________________________şi sub
sancţiunile apricate faptei de fals în acte publice, că sunt angajat al _______________________
______________________________________________________ofertantului conform contract de
muncă nr._____________ din data _____________________/ sunt colaborator al ofertantului conform
contractului de colaborare nr._________ din data _________________.

Sunt de acord să particip în procedura de ofertare pentru atribuirea contractului de lucrari
___________________________________________________________________________.

Declar că sunt dispusşi doresc să lucrez pe postul pentru care CV-ul meu a fost inclus in oferta, în
eventualitatea că această ofertă este câştigătoare.

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

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

Numeleşi prenumele
Semnătura
Data

Se va completa de către personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului.

Atenţie! Declaraţiile de disponibilitate se vor prezenta în original, vor fi semnate de persoana
în cauză şi contrasemnate de reprezentantul ofertantului.

Operator economic,
__________________
(semnătura autorizată)



Formular nr. 8 - Declaraţie privind lista principalelor servicii din ultimii 3, calculati pana
la data limita de depunere a ofertei

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul dclar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)



Anexa la formularul nr. 8 privind lista principalelor servicii din ultimii 3 ani, calculati
pana la data limita de depunere a ofertei

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
contract

Procent
îndeplinit

de
oefrtant

(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Operator economic
(semnătură autorizată)
________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor.



Formular nr.9 - Declaraţie privind lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita dedepunerea ofertei

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI
DIN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numeleşi sediul/adresa candidatului/ofertantului),declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt completeşi corecte în fiecare detaliuşi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumireaşi adresa autorităţii contractante)cu privire la
orice aspect tehnicşi financiar în legătură cu activitatea noastră.

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

(semnătură autorizată)



Anexa la formularul nr. 9 privind lista principalelor lucrări din ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita dedepunerea ofertei

Nr
crt

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar

/client
Adresa

Calitatea
executantului*)

Preţ
contract

Procent
îndeplinit

de
ofertant

(%)

Perioadă
derulare
contract**)

1
2
...

Operator economic
(semnătură autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începereşi de finalizare a lucrărilor.



Formular nr. 10 – DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice utilizate pentru executia contractului

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Anexa la Formularul nr. 10 privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pentru executia
contractului

LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pentru executia contractului

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

U.M Cantitate Forma de deţinere

Proprietate În chirie1

Operator economic,
…….........……………….

(semnătură autorizată )

1



Formular nr. 11 - ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de
operatori economici
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractanteşi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
achiziţie publică), noi .............(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat
la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)toate
resursele tehniceşi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate
de acesta/aceştia, conform ofertei prezentateşi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertantşi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehniceşi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehniceşi/sau profesionale
de ................................................ ............................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la
termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, .......................(denumirea terţului susţinător tehnicşi profesional),declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate
de .......................(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de
achiziţie publică, şi pentru care ................(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici)a
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitivşi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în
mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională
acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori
economici).

Data completării, Terţ susţinător,
........................... .....................

(semnătură autorizată)



Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajatşi al cadrelor
de conducereşi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie
publică.................................................... sunt reale.

LISTA
privind personalului angajatşi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Personal angajat
Din care personal de
conducere
Personal efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Din care personal de
conducere efectiv alocat
pentru îndeplinirea
contractului

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precumşi ale personalului care va
fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară,
capacităţile tehniceşi personalul angajatşi cel de conducere sunt completeşi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumireaşi adresa
autorităţii contractante)cu privire la orice aspect tehnicşi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)



Model Acord de Asociere

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achizi ţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin.1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

1. Păr ţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)
si………………………………………………………

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată
de ...................................................................(denumire autoritatecontractantă) pentru atribuirea
contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-
cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie
publică este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acordeste egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnareaşi depunerea acesteia în numeleşi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.



4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numeleşi pentru asocierea constituită prin prezentul acord,în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirareadurateipentrucares-aîncheiatacordul;
b) neîndeplinireasauîndeplinireanecorespunzătoareaactivităţilor prevăzutela art.2 din acord;
c) altecauzeprevăzutedelege.

6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scrisşi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui )

Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________

ASOCIAT ..............

Notă!: Prezentul act de asociere constituie un model orientativşi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



Formular. nr. 12

OPERATOR ECONOMIC
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ____________________________________, reprezentant împuternicit
al ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez
serviciile si sa execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei amţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii si am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Data completării :____________ Ofertant,……....………………………..
(semnătura autorizata)



FORMULAR DE OFERT Ă

.........................................
(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ
Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractanteşi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...............................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederileşi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma
de ................., (suma în litereşi în cifre, precumşi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se
adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litereşi în cifre, precumşi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând
posibil după primirea ordinului de începereşi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie
anexat, în ....................................................... (perioada în litereşi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litereşi cifre)
respectiv până la data de .................şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul)şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţelesşi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod
clar „alternativă”/”alt ă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheiereaşi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenumeşi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentruşi în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

.....................................................
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (%
din preţul total ofertat)

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma........................
în cuantum de:

3 Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare
(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor
(numărul de zile calendaristice de la data semnării
contractului)

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediareşi la
termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie
realizată)

7 Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)

8 Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)
10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare

(garanţii, avansuri )

.....................................................
(semnătura autorizată)

L.S.
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FORMULARUL NR. F1

OBIECTIV PROIECTANT
…………………. ………………………..
(denumirea) (denumirea)

DEVIZ GENERAL /CENTRALIZATORUL
CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Nr.
Crt
.

Nr.
Cap./subcap.
deviz
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoarea
cheltuielilor/obiec
t, exclusiv TVA

Din care C+M

lei euro∗ lei euro∗

0 1 2 3 4 5 6
1. 1.2 Amenajarea terenului

1.1.……………………………………
2. 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi

aducerea la starea iniţială
2.1. ………………………………………...

3. 2 Realizarea utilităţilor necesare obiectivului
3.1. ………………………………………...

4. 3.1 Studii de teren
4.1. ………………………………………..

5. 3.3 Proiectare din care:
3.3.1. Proiecttehnic
3.3.2. Detalii deexecuţie
3.3.3. Documentaţia de autorizare a

construcţiilor + taxe (avize, acorduri,
autorizatii)

3.3.4. Verificareaproiectului
6. 4 Investiţia de bază

6.1. Obiect 01 ……………………………
7. 5.1 Organizare deşantier

7.1. ………………………………………..

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :
……
lei

……..
euro∗

……
lei

…….
euro∗

Taxa pe valoarea adăugată …….. lei …….. lei
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): …….. lei …….. lei
∗) Cursul de referinţă = ……….. lei/euro, din data de ………..

OFERTANT PROIECTANT
………………………………….
………………………………

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)
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PRECIZARE :
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere
respectarea structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări
are ca obiect atât proiectarea câtşi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii,
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări
necesare realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul
de sarcini si standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare,
execuţie, montare, testare, punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului
la forma iniţială, sistematizareaşi amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediuluişi
refacerea cadrului natural, remedieri în perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în
categoria de lucrări respectivă până la recepţia finală).
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FORMULARUL NR. F2

OBIECTIV PROIECTANT
…………………. ………………………..

(denumirea) (denumirea)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect

Nr.
Crt.

Nr. Cap./
subcap.
deviz pe
obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea, exclusiv
TVA

lei euro∗

0 1 2 3 4
1 1 Lucrări de construcţii
2 1 Terasamente
3 2 Construcţii
4 3 Izolaţii
5 4 Instalaţii electrice
6 5 Instalaţii sanitare
7 6 Instalaţii de încălzire
8 7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
9 8 Instalaţii de comunicaţii

…. …… …………………………………………………
Total I

… II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
…. …… …………………………………………………

Total II
… III Procurare
…. …… Utilaje şi echipamente tehnologice
…. …… Utilaje şi echipamente de transport
…. …… Dotări

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :
……
lei

…….
euro∗

Taxa pe valoarea adăugată
……

lei
…….
euro∗

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
……

lei
…….
euro∗

∗) Cursul de referinţă = ……….. lei/euro, din data de ………..

OFERTANT PROIECTANT
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………………………………….
………………………………

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

PRECIZARE :
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere
respectarea structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări
are ca obiect atât proiectarea câtşi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii,
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări
necesare realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul
de sarcini si standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare,
execuţie, montare, testare, punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului
la forma iniţială, sistematizareaşi amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediuluişi
refacerea cadrului natural, remedieri în perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în
categoria de lucrări respectivă până la recepţia finală).
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FORMULARUL NR. F3

OBIECTIV PROIECTANT
…………………. ………………………..

(denumirea) (denumirea)

LISTA CHELTUIELILOR

Cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul …………………………………………………
Categoria de lucrări ……………………………………

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea :
I – Cantitate
II – Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ………………………………
Total a) + b) + c) + d)

- lei -
Nr.
Crt
.

Capitol de lucrări U.M
.

I II M
Materiale
(3 x 4a)

m
Manoperă
(3 x 4b)

U
Utilaj

(3 x 4c)

t
Transport
(3 x 4d)

Total
(3 x 4)

SECŢIUNE TEHNIC Ă SECŢIUNE FINANCIAR Ă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Capitol de lucrare
1.1.Subcapitol
1.2.Subcapitol
………………….

2 Capitol de lucrare
1.3.Subcapitol
1.4.Subcapitol
………………….

…. …………………
…….
Cheltuieli directe M m U t T

Alte cheltuieli directe :
- CAS
- Somaj
- Fondderisc
- Alte cheltuieliconform

prevederilor legale,
nominalizate:

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE T0
Cheltuieli indirecte = T0 X % I0
Profit = (T0 + I0) X % P0
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TOTAL GENERAL : V0 =
T0 + I0
+P0

OFERTANT PROIECTANT
………………………………….
………………………………

(semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

PRECIZARE :
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere
respectarea structurii aprobate pentru devizul general ; în cazul în care contractul de lucrări
are ca obiect atât proiectarea câtşi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii,
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
Preţul global al fiecărei obiectiv de lucrări cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări
necesare realizării obiectivului de lucrări respective la “cheie” conform cerintelor din Caietul
de sarcini si standardelor si normativelor in vigoare (procurare, transport, manipulare,
execuţie, montare, testare, punere în funcţiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului
la forma iniţială, sistematizareaşi amenajarea incintelor, lucrări de protecţie a mediuluişi
refacerea cadrului natural, remedieri în perioada de garanţie şi orice alte cheltuieli cuprinse în
categoria de lucrări respectivă până la recepţia finală).
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FORMULAR NR. C6

LISTA CHELTUIELILOR
CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 1

Nr
crt

Denumirea
resursei materiale

U.M Consumurile
cuprinse în

ofertă

Preţul unitar
(exclusiv
T.V.A.)
-mii lei-

Valoarea
(exclusiv T.V.A )
( mii lei )
(col.3x col.4)

Furnizorul Greutatea
(tone)

0 1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
…

……………….
……………….
……………….

…..
….
….

-

…………..
………….
…………..

-

……………
……………
………….

-

……………..
…………….
…………….

-

………
………
……..

-

………
………
………

-

TOTAL ∑ M mii lei :
euro :

OFERTANT,
( semnătura autorizată )

1Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentruîndeplinirea
întregului contract;
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FORMULARUL NR. C7

LISTA CHELTUIELILOR
CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU 1

Denumirea
meseriei

Consumuri
( ore / om ) cu

manopera directă

Tariful mediu
- lei / oră -

Valoarea
(exclusiv T.V.A.)

– mii lei –
( col. 2 x col. 3 )

Procent2

1 2 3 4 5
…………….
…………….
……………

……………………
……………………
……………………
.

……………..
……………..
……………..

……………………..
……………………..
…………………….

……………..
………………
………………

TOTAL ∑ m ……… ………. mii lei : ……. ………..
euro :……..

OFERTANT
( semnătura autorizată )

1 Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea
întregului contract;
2 Reprezintă renumeraţia aferentămâinii de lucru formată din cetăţeni români , calculată ca o
cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor de mână de lucru .
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Formular SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCAR Ă DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractanteşi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,
(denumirea

contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la
concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoareacontractului
respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la
neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare
de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
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MEMORIU JUSTIFICATIV

I.DATE GENERALE

1.1.Denumire investitie : „FOISOR ODIHNA SI RECREERE –ZONA
PIETEI, ORAS SULINA ”

1.2.Elaborator: S.C.ING.PROIECT S.R.L. TULCEA

1.3.Ordonator principal de credite : CONSILIUL LOCAL SULINA

1.4.Autoritatea contractanta : CONSILIUL LOCAL SULINA

1.5. Amplasament :Terenul pe care se va amplasa constructia este
situat in judetul Tulcea ,Loc.Sulina, str.I, nr.158A.

1.6.Scopul proiectului, cu descrierea necesitatilor si oportunitatilor

Beneficiarul doreste sa execute o cladire (foisor) in care sa se desfasoare
activitati recreative.

Cladirea fiind necesara pentru activitati de agrement.

2.DATE TEHNICE ALE LUCRARII
2.1. Suprafata si valoarea juridica a terenului.
Terenul aferent constructiei este in suprafata de 80 mp. Si se afla in judetul
Tulcea , localitatea Sulina , str.I, nr.158A.Terenul apartine domeniului public al
orasului Sulina .
2.2.Caracteristici geofizice ale terenului de amplasament
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Pin pozitia sa geografica , clima este temerat – continentala cu influente
pontice .
Valorile principalilor parametri climatici sunt : nebulozitatea cea mai redusa
din tara 70 zile cu cer senin , 125-135 Kcal/cm an radiatie solara ,

temperatura medie anuala intre 11 ºC si 11.4ºC (-1ºC ;-1.5ºC in ianuarie , 21

ºC ;22ºC in iulie ) .

Din punct de vedere geologic , zona este parte componenta a Deltei Dunarii.
Amplasamntul se remarca in cadrul zonei active prin doua orizonturi distincte :
- in suprafata un strat foarte compresibil reprezentat de argila aluvionara neagra

cu caracter malos turboasa.
- Strat de sedimentare reprezentat printr-un larg orizont aluvionar din argila

prafoasa .
Pentru startul de suprafata se remarca valori foarte mari ale porozitatii si implicit ale
indicelui de porozitate demonstarnd caracterul foarte compresibil al terenului de
suprafata .
Conform caracterizarilor din STAS 3300/2-85 ne aflam in prezenta unui pamant
coeziv cu plasticitate mare , deci un teren dificil de fundare.
Nivelul apei subterane este cantonat la adancimi reduse de 0.90 – 1.00 m. Nivelul
apei este direct influentat de nivelul Dunarii.
Adancimea de inghet este de 0.90 m.

Zona seismica
Zona studiata este situata in zona seimica , corespondenta unui coeficient ag=0,16 g
si a unei perioade de colt Tc = 0.7 s.in conformitate cu P100/2006.

2.3. Caracteristicile principale ale constructiei ;
- Suprafata construita : 66,54 mp.
- Suprafata utila : 60,74 mp.
- Regim de inaltime : parter
- Inaltimea la streasina :+ 3.20m
- Inaltimea maxima :+ 5.59 m

2.4. Sistem constructiv
- Platforma beton ;
- Pereti structura lemn ;
- Inchidere pereti lemn;
- Sarpanta lemn , invelitoare BARDOLINE ;
- Pardoseli ciment ;
- Trotuare de jur inprejur ;
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- Lemnul va fi tratat antiseptic si ignifug, si va fi vopsit cu lac incolor.
- La realizarea lucrarilor de construire se va respecta legislatia de mediu

in vigoare .
2.5.PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTRUCTIILOR
Cladirea nu va fi dotata cu utilaje.
2.6.INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR
Cladirea va avea instalatie electrica interioara.

2.7.UTILITATI
Cladirea va fi bransata la reteaua de energie electrica.

4.FINANTAREA INVESTITIEI
Investitia va fi finantata de la bugetul local si din alte surse legal constituite .
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL LOCAL SULINA

Obiectivul: 0410 45000000

Obiectul: 0005 45000000 FOISOR ODIHNA SI RECREERE-ZONA
PIETEI SULINA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 410508 FOISOR ODIHNA

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

=================================================== ==============
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================== ==============
001 TSA12C1 M.C. 4.320
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

002 TRB01C12 TONA 7.780
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

003 TRI1AA01C3 TONA 7.780
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

004 TRA01A05P TONA 7.780
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 CG32C1 M.C. 9.000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN
INCAP.IZOL.SUPR.<10

006 CA02D1 M.C. 11.900
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

006 2100957 M.C. 11.995
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622
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007 CL21A1 KG 48.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

007 6309886 KG 48.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

008 CC01C1 KG 275.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

009 CZ0301A1 KG 189.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

010 CZ0301E1 KG 86.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

011 CO21A1 [ 3] M.C. 2.600
SCHELET DIN LEMN LA CONSTRUCTII

011 2904145 M.C. 2.548
DULAP.RASIN.CL.B.GR=28-58MML=4-6M LAT=16
-30CMLUNG.TIV

012 CO24A1 [ 4] MP. 221.000
CAPTUSELI DIN SCANDURI DE RASINOASE

013 CK01C1 MP. 30.200
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.

013 3270223 MP. 30.200
RAMA SIMPLA DIN LEMN RAS. CU GEAM SIMPLU

015 CE11A1 [ 1] MP. 112.000
INVELITORI DIN SINDRILA BITUMINOASA
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015 2601213 MP. 156.800
@SINDRILA BITUMINOASA

016 CE17A1 MP. 93.500
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

016 2900668 M.C. 1.216
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB
MIN18CM S4342

017 CE18A1 MP. 112.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

018 CE19A1 M 39.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

018 2903830 M.C. 0.195
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,
00M S 942

019 CG01D1 MP. 75.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

019 2101195 M.C. 2.325
MORTAR TENCUIALA M 100

021 CO02B1 MP. 39.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC

021 6422406 MP. 39.780
DALE PREF DIN BETON VIBROPRESAT

022 TRB05B15 TONA 42.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
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023 TRA02A03 TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 3 KM.

024 CN09D1 MP. 30.200
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
EXECUTATE CU 2STRATURI LAC ULEI LA
OBLOANE RULANTE

025 CN15B1 MP. 485.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL

026 CN15D1 MP. 485.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

027 AUT6001 ORA 5.000
BARJE FLUVIALE PT MARFURI USCATE

028 AUT6001 ORA 5.000
BARJE FLUVIALE PT MARFURI USCATE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FIASS=5.2%
-ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE=0.279%
-CONTR.CONCED.SI INDEMN.= 0.85%
-CONTR.FOND CREANTE SALARIALE=0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
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TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC ING PROIECT SRL TULCEA
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL LOCAL SULINA

Obiectivul: 0410 45000000

Obiectul: 0005 45000000 FOISOR ODIHNA SI RECREERE-ZONA
PIETEI SULINA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 410518 INSTALATII ELECTRICE INTERIOAR

E

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

=================================================== ==============
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================== ==============
001 EA02A1 M 15.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002 EA02A2 M 5.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

003 EA06G1 M 20.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,
NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
LEMN D= 1/2 TO

004 EC05A1 M 20.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

004 4801684 M 20.400
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 4 U S.8778

005 EC12B1 BUC. 3.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP

006 EH01A1 BUC. 3.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.
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007 ED03A1 BUC. 2.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

007 5526153 BUC. 2.020
comutator ST 220 V, 10A, ETANS CU CAPAC

008 ED08A1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

008 5536133 BUC. 2.020
PRIZA ANTIGRON CU CONTACT DE PROTECTIE

009 EE01A1 BUC. 4.000
CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE
ILUMINAT,SIMPLU MONT.CLADIRI LOC.SI
SOCIAL-CULTURALE

010 EE09B1 BUC. 4.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA
CLARA,ETANSA DE PERETE MONTATA DIBLURI
LEMN LAMPA 60 W

014 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

014 7348906 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC TEP CF.ANALIZA

015 EH05B1 BUC. 1.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

016 EH07A1 KWH. 5.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
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-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FIASS=5.2%
-ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE=0.279%
-CONTR.CONCED.SI INDEMN.= 0.85%
-CONTR.FOND CREANTE SALARIALE=0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC ING PROIECT SRL TULCEA



- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
FOISOR ODIHNA SI RECREERE – ZONA PIETEI SULINA SC ING PROIECT SRL TULCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte

OBIECT: FOISOR ODIHNA SI RECREERE-ZONA PIETEI

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 2 | 4.1 | Constructii | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| | | 410508 FOISOR ODIHNA | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 3 | 4.1 | Instalatii electrice | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| | | 410518 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL I | | |
| | | | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 4 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| | | TOTAL II | | |
| | | | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 5 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 6 | 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 7 | 4.4 | Utilaje si echipamente de transport | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 8 | 4.5 | Dotari | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | TOTAL III | | |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|

Taxa pe valoarea adaugata
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|

TOTAL (inclusiv TVA) :
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|

Cursul de referinta = …………………… lei/euro din data de …………………………………

Executant Proiectant
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FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT
FOISOR ODIHNA SI RECREERE ZONA PIETEI SULINA SC ING PROIECT SRL TULCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte

OBIECT: FOISOR ODIHNA SI RECREERE-ZONA PIETEI

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Mii lei | Mii euro |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|---------------------------- --------------------------------------------------- ---|----------------|----------------|

SC ING PROIECT SRL TULCEA
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Contract de lucrări
nr.________data______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată, s-a
încheiat prezentul contract de lucrări, între

ORASUL SULINA – PRIMARIA ORASULUI SULINA, cu sediul in orasul Sulina, str. I, nr. 180,
judetul Tulcea, telefon / fax: 0240/543001, 0240/543661, cod fiscal 4321410, cont deschis la
Trezoreria Sulina sub nr. …………………………, reprezentata prin Primar – dl. DIMITRIU AUREL, Contabil –
Sef – ec. Hergheligiu Silvia, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. ....................................................., cu sediul în ................................., tel. ................ fax. ..................................,
număr de înmatriculare: ………………………., cod unic de înregistrare: ………………….., cont IBAN
RO…………………………………… deschis la Trezoreria ……………………… prin ……………………, în calitate de
executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. beneficiar şi antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil antreprenorului de către beneficiar, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde antreprenorul execută lucrarea;
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul
exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui
termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrării de " „„„„

ProiectareProiectareProiectareProiectare –––– fazelefazelefazelefazele PT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentie pentrupentrupentrupentru obtinereobtinereobtinereobtinere avize,avize,avize,avize, acorduri,acorduri,acorduri,acorduri, autorizatieautorizatieautorizatieautorizatie dededede

construireconstruireconstruireconstruire sisisisi executieexecutieexecutieexecutie lucrari,lucrari,lucrari,lucrari, pentrupentrupentrupentru obiectivobiectivobiectivobiectiv dededede investitiiinvestitiiinvestitiiinvestitii „„„„ FoisorFoisorFoisorFoisor pentrupentrupentrupentru odihnaodihnaodihnaodihna sisisisi recreererecreererecreererecreere –––– zonazonazonazona

PieteiPieteiPieteiPietei –––– orasorasorasoras SulinaSulinaSulinaSulina””””,” Cod CPV, 71220000-6 – servicii de proiectare arhitecturala;45200000-9 –

lucraride constructii complete sau partiale si lucrari publice, în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.

5. Preţul contractului
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5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar este
de……………………….. lei, din care TVA in valoare de……………………….. lei.

6. Durata contractului

6.1 –Executantul se obligă să execute, să finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrării de " „„„„

ProiectareProiectareProiectareProiectare –––– fazelefazelefazelefazele PT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentiePT+DDE+CS+DTAC+documentie pentrupentrupentrupentru obtinereobtinereobtinereobtinere avize,avize,avize,avize, acorduri,acorduri,acorduri,acorduri, autorizatieautorizatieautorizatieautorizatie dededede

construireconstruireconstruireconstruire sisisisi executieexecutieexecutieexecutie lucrari,lucrari,lucrari,lucrari, pentrupentrupentrupentru obiectivobiectivobiectivobiectiv dededede investitiiinvestitiiinvestitiiinvestitii „„„„ FoisorFoisorFoisorFoisor pentrupentrupentrupentru odihnaodihnaodihnaodihna sisisisi recreererecreererecreererecreere –––– zonazonazonazona

PieteiPieteiPieteiPietei –––– orasorasorasoras SulinaSulinaSulinaSulina””””,” în termen de ………… de la data ordinului de incepere a lucrarilor.

6.2 - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si produce efecte pana la
incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna
executie.

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, in conditiile
prevazute la art. 13 şi dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele ce fac parte integrantă din prezentul contract sunt :

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunere financiară;
c) graficul de execuţie

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a beneficiarului.
9.2 – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa beneficiarul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel
de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile
vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute
la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările cu atenţia şi promptitudinea
cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul execuţiei lucrărilor, în ordinea cronologică de execuţie.
10.3 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că
dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris,
fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia
cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor din prezentul contract necesită costuri
suplimentare în condiţiile legii, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
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10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor
precum şi de asigurarea tuturor echipamentelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii
responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate,
în scris, de către proiectant.
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către beneficiar) în starea
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau
de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor,
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de
metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi
echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până
la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea
prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine antreprenorului.
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; antreprenorul va selecta traseele, va alege şi va
folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune,
iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, antreprenorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva tuturor
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau
care se afla pe traseul şantierului.
10.10 - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier deşeurile, materialele nefolosite, molozul sau

lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
10.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
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materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini întocmit de către beneficiar.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi
întreţinerea lucrările de “„ Proiectare – fazele PT+DDE+CS+DTAC+documentie pentru obtinere avize,

acorduri, autorizatie de construire si executie lucrari, pentru obiectiv de investitii „ Foisor pentru
odihna si recreere – zona Pietei – oras Sulina”....

11.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
11.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier ;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către executant.
11.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din preţul contractului.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuată.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de
daune-interese.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din
valoarea contractului de lucrari, fara T.V.A., avand ca perioada de valabilitate durata de executie a
contractului, plus perioada de garantie a lucrarilor, şi, oricum înainte de începerea execuţiei
contractului
Garanţia de bună execuţie poate fi constituită prin:
■ reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale în cuantum de 5% din valoarea

facturii fără TVA. În acest caz executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia achziitorului.Suma iniţială care se depune de către contractant în contul
astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fara TVA.
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■ instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări pentru autoritatea contractantă.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractului până la concurenţa sumei stabilite drept
garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
13.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, dupa cum urmeaza:
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului verbal de receptie finala.
13.4 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 - (1) - Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului în
acest sens din partea beneficiarului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele
de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe
parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data
prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate
prin contract.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica,
în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau
juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare, atunci cheltuielile privind
dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
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15.1 - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta,
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele
pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.2 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.3 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 - Perioada de garanţie este de ________ luni si decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
până la recepţia finală.
17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în
cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi
a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 , achizitorul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant, pe baza situatiilor de lucrari, insotite
de factura, în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, in perioada 24 -31 ale lunii,
conform prevederilor O.U.G. nr. 34 / 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si
reglementarea unor masuri financiar fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei.
Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt
timp posibil.
18.3 – Nu se efectueaza plati in avans catre contractant.
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să
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fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi
sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru
servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în
care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 14 zile de la data trasmiterii documentatiei
complete insotite de situatia de plata.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor
executate.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea
certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea preţului contractului1

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Subcontractanţi
21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii
în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
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21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.

22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
22.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
22.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din
România.

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

25. Comunicări
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ............................... prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,

ORAS SULINA – PRIMARIA SULINA


