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Contract de lucrari 

Nr. ................. din ..................... 
 
Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul 
contract de prestari servicii, între 
 

COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU”, Str. Curtea Domneasca, Nr.58, jud. Suceava, cod 
fiscal 4244067, tel/fax 0230.520.990, cont RO61TREZ24A650402710300X, deschis la Trezoreria Suceava, 
reprezentată prin BEJINARU Alexandra Veronica -  Director si CLEM Gabriela Mihaela - Contabil Sef, in calitate 
de achizitor,  

şi  
S.C. ........................................... S.R.L./S.A., cu sediul in ..............................................................., 

Judetul ....................................., telefon/fax ....................................., email:.................................................., 
număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
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. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul 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 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obliga să execute ““LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN CORPUL A 

ȘI B AL COLEGIULUI DE ARTĂ ,,CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA”, Cod CPV 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare, în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările 
executate si prevăzute la 4.1.  
5.  Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
........................ lei, la care se adaugă ..................................... lei TVA. 
6. Durata contractului 
6.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate.  
7. Executarea contractului  
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7.1. Executantul se obligă sa execute si sa finalizeze: “LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN 

CORPUL A ȘI B AL COLEGIULUI DE ARTĂ ,,CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA”, Cod 

CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,  în decurs de 45 zile calendaristice  de la data 

semnării contractului de către ambele părti. 

8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- Documentatia de atribuire; 
- oferta tehnico/financiară; 
- garanţia de bună execuţie; 
- contractele cu subcontractanții (daca este cazul); 
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 
achizitorului.  
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 achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă 
întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va 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 precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în 
limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
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 achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 
şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către 
achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, 
totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta 
va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, 
caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările 
calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor. 
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 prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum 
şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 
responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala 
sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija 
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
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i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

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

iii) de a lua toate măsurile 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, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 
semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
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; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita 
şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(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, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

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

fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 
perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un 
interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
11. Obligaţiile achizitorului 
12.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 
lucrărilor. 
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11.2 - (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 şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către executant. 
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a 
lucrării. 
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a 
limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
11.6 - 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 reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului 
pentru fiecare zi de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1) Prestatorul va constitui garantie de buna executie in suma de …………… lei reprezentand 10% din 
valoarea contractului fara TVA.  
13.2 - Garantia de buna executie se va constitui prin rețineri succesive din suma datorată pentru factura emisă. 
În acest sens, operatorul economic are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității 
contractante. Suma inițilală care se depune de către contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului, 
respectiv suma de ......................Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența 
sumei stabilite drept garanție de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de execuție lucrări. 
13.3 - Garantia de buna executie poate fi retinuta de beneficiar conform cu prevederile Art. 41 din HG 395/2016. 
13.4 - Garantia de buna executie se restituie executantului conform prevederilor Art. 42 din HG 395/2016.  
13.5 - Garanţia tehnică 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 timpul cel mai scurt posibil de la semnarea 
contractului de catre ambele parti. 
(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 se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
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(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la 
care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi 
va rezilia contractul. 
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 şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 
potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările 
materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale 
(calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 
vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
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 şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 
iar în caz contrar, de către executant. 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
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 conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de 
a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 60 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 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii 
lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri 
sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, 
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
17. Modalităţi de plată 
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în functie de creditele bugetare deschise de 
Primaria Suceava cu aceasta destinatie. 
17.2 – Achizitorul nu acorda avans executantului. 
17.3 – Nu se fac plăți parțiale. 
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17.4 - Plata facturii finale se va face 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 potrivit clauzei 17.1. 
17.5 - 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. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 
18. Ajustarea  preţului contractului 
18.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
18.2 - Preţul prezentului contract nu se ajusteaza. 
19. Asigurări 
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 
lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către executant 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 ca subantreprenorii au încheiat asigurari 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). 
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
20. Amendamente  
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
(1) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele 
asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 
21. Subcontractanţi 
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - (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. 
22.3 - (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. 
22.4 - 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. Cesiunea 
22.1 – Partilor unui contract de achizitie publica le este permisa doar cesiunea drepturilor nascute din acest 
contract, fara afectarea obligatiilor partilor acestuia.  
23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - 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. 
23.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
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24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de catre 
instantele judecatoresti din Romania. 
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
26. Comunicari 
26.1 - (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. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

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

 
 
 

Achizitor, 
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU”, 
Director: 
Prof. Prof. BEJINARU Alexandra Veronica 

 
 
………….. 
 
 
 
 
VIZAT 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
Ec. Sef: CLEM Gabriela Mihaela 
 
………….. 
 
 

Executant, 
S.C. .............................. S.R.L./S.A. 
Reprezentant legal,  
 

 
………….. 
 

  

 



   

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

Înregistrat la sediul autoritatii contractante 
nr. ______data _________ ora _____ 
 

 

 
Formular nr. 1 

 

                
 

Scrisoare de înaintare a ofertei 

Catre .......................................................................................... 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a anuntului publicitate publicat în SEAP cu nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), pentru atribuirea contractului 

....................…………………………………….(denumirea contractului de achizitie publica), noi 

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat 

Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continând oferta. 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume și 

prenume 

 

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

   

Cu stima, 

 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei       ............................................. 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                         ............................................. 

Tara de resedinta          ............................................. 

Adresa            ............................................. 

Adresa de corespondenta (daca este diferita)      ............................................. 

Telefon / Fax                                       ............................................. 

Email        

Data                                        ............................................. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



   

Formular nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,  

_______________________________________________________________________________(denumire/n
ume şi sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, faptul că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la: 
 1). - art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv, nu am fost condamnat 
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.  
 2). - art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nici o persoană care 
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
____________________________ sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control                      
( denumire operator economic) 
nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute in art. 164 
alin (1) din Legea 98/2016.  
      De asemenea, declar faptul 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, fiind nominalizat ca subcontractant 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 _________________________ . 
                                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
    Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 

Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti sustinatori 
– daca sunt nominalizati in cadrul ofertei. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995922&d=2016-06-13#p-41995922
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995383&d=2016-06-13#p-41995383
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995418&d=2016-06-13#p-41995418
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65401735&d=2016-06-13#p-65401735
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=23439113&d=2016-06-13#p-23439113
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402587&d=2016-06-13#p-65402587
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402587&d=2016-06-13#p-65402587
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402602&d=2016-06-13#p-65402602
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=65402602&d=2016-06-13#p-65402602
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63695715&d=2016-06-13#p-63695715
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63695762&d=2016-06-13#p-63695762
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697829&d=2016-06-13#p-63697829
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697832&d=2016-06-13#p-63697832
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=&d=2016-06-13
http://lege5.ro/Gratuit/gmzdsojrha/legea-nr-656-2002-pentru-prevenirea-si-sanctionarea-spalarii-banilor-precum-si-pentru-instituirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-finantarii-terorismului?pid=64061055&d=2016-06-13#p-64061055
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pid=63697824&d=2016-06-13#p-63697824
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41994745&d=2016-06-13#p-41994745
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=96797768&d=2016-06-13#p-96797768


   

 
Formular nr. 3 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 
din Legea nr. 98/2016 

 
 

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării 
şi codul CPV), la data de.................................(zi/lună/an), organizată de ................................................ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

b) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice; 
c) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 
d) nu am comis nicio abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 
e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau 

în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
g) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire; 
h) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul contractelor de 

achiziţii publice, al contractelor de achiziţii sectoriale sau al contractelor de concesiune încheiate 
anterior; 

i) nu mă fac vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare 
şi selecţie. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Data completării ............................ 
 

 
 

Operator economic, 
_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti sustinatori 
– daca sunt nominalizati in cadrul ofertei. 



   

Formular nr. 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 

 
 
 

 Subsemnatul .................................................., în calitate de ofertant la procedura de achiziţie 

directa pentru atribuirea contractului de................................................................................................, 

cod CPV ................................................., la data de …....................., organizată de 

…………………….., Judetul ……………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în 

situaţiile de conflict de interese prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, respectiv; 

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertantii/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi; 

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau supervizare a unuia dintre 

ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi; 

c) participarea in procesul de verificare/evaluare  a solicitarilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii 

concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de 

alta natura, ori se afla intr-o situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea 

pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de 

conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care 

sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii 

comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire; 

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 

doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in 

cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in 

procedura de atribuire. 

In sensul dispozitiilor de la lit. D), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care 

execrcita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau 

îi confer detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 

 Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii decizionale si persoanele implicate in 

analiza si evaluarea ofertelor conform prevederilor Art.63 din Legea nr.98/2016 fata de care se 

raporteaza prezenta declaratie sunt: D-na BEJINARU Alexandra Veronica – Director, D-na CLEM 

Gabriela Mihaela – Contabil Şef, D-na DRUȚĂ Gabriela - Administrator, Dl. MOROSAN Neculai – 

Profesor, Dl. Bordeianu Mugurel Ionel – Inginer de sistem si PETRĂREANU Ionela Ruxandra-expert 

achizitii din partea furnizorului de servicii auxiliare. 

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 



   

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ............. (30 zile de la data limita prevazuta 

pentru depunere oferte mentionata la nivelul Anuntului publicitate) 

 

 

 

 

    Data completării ...................... 

 

Operator economic, 

_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Documentul se prezinta de catre ofertant (individual/grup operatori), subcontractanti si/sau terti sustinatori 
– daca sunt nominalizati in cadrul ofertei. 
 
 



   

 
Formular nr. 5 

   OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU,  
IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
 
 

Prin aceasta declaratie subsemnat(ul)/a ……………………………………………………..…., reprezentant 
legal al ………………………………………….. , participant la procedura ‘’cumparare directa’’ conform Anunt 
publicitate nr. …… din …………. pentru atribuirea contractului de lucrari de 
……………………………………………………….……… , organizata de ………………………… 

 
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, 

ca la intocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare in domeniul 
mediului, social i al relatiilor de munca, de asemenea declaram ca in cazul in care vom fi semnatari ai 
contractului de servicii vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse in oferta conform 
reglementarilor nationale si europene privind mediul, relatiile sociale si de munca.  
 
 
 
 
 
Data completării ...................... 

 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Documentul se prezinta de catre toti operatorii economici implicati in oferta - ofertant (individual/grup 
operatori), subcontractanti, terti sustinatori  
 
 



   

 
Formular nr. 6 

   OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE ÎN MUNCA 
 
 
 

Subsemnat(ul)/a ……………………………………………………..…., reprezentant legal al 
………………………………………….. , participant cu oferta pentru execuția lucrărilor de 
……………………………………………………….……………………………… 

 
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, 

ca pe toată durata de execuție a obiectivului mai sus menționat se va respecta legislația de securitate și 
sănătate în muncă în vigoare, pentru tot personalul angajat în execuția lucrărilor. 
 
 
 
 
Data completării ...................... 

 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Formular nr. 7 
          Operator economic 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)        
 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului  

și protecția mediului  

 

 

   Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la licitatia pentru executia ………………….(obiectivul de 

investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom 

respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia 

adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 

acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal 

referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte 

unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

 
 
 
 

Data completării ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

 
Formular nr. 8 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

 
 
 

Domnilor, 
1. Examinând   documentaţia   de   atribuire,   subscrisa ............................. (denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în de atribuire si legislatia 
specifica in vigoare, să incheiem cu autoritatea contractanta contractul de lucrari de ................................. 
(denumirea lucrarii), pentru suma de .................................... (suma în litere şi în cifre) Lei, la care se adauga 
taxa pe valoarea adaugata in valoare de .............. lei (suma în litere şi în cifre)  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile în 
termen de .......... zile (durata în litere şi cifre) de la data semnarii contractului de lucrari. 

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

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar „alternativă"; 
   nu depunem ofertă alternativă.  

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 
7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 
 

Data completarii:   ...................... 
Nume si prenume: ...................... 
 

 
 _________________ , (semnătură), în calitate de _________________________ , legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele _____________________________________________ (denumirea/numele       
operatorului economic) 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Formular nr. 9 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

    

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) 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 acord este 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, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi 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) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi 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, 

___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Formular nr. 10 

 

  Operator economic 

 _________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

LISTĂ  

CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/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 de mai jos sunt reale. 

 

 

Nr

crt 

Denumire /nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

     

     

     

     

     

 

 

 
Operator economic, 

_________________ 
(numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

FORMULARUL F3  

 OFERTANTUL                                            
(denumirea/numele)                                                                   LISTA 

cuprinzand cantitatile de lucrari *) 
Obiectul ___________________ 
Categoria de lucrari __________ 

    

 
 
 
Nr
. 
crt
. 

  
 
      Capitolul  
     de  lucrari   

  
 
 
U.M. 

 
 
 
Cantitatea  

 
 Pretul unitary 
a) materiale 
b) manopera 
c) utilaj 
d)transport 
____________ 
Total 
a)+b)+c)+d) 

 

 
 
 
Materia
l 
 [3X4a] 

 
 
 
Manope
ra 
    [3x4b]  

 
 
 
 Utilaj 
        [3x4c] 

 
 
 
Transp
ort 
     
[3x4d] 

  
        
 
Total(3X4) 
     sau  
(5+6+7+8) 

             SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
…
.. 

Capitol de lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol  
…………………... 
Capitol de lucrare 
2.1 Subcapitol 
2.2  Subcapitol 
…………………… 
…………………… 

        

  Cheltuieli directe: 
 

M m U 
din care: 
- Vut termice 
(valoarea 
aferenta 
pentru  
utilaje termice) 
- Vut electrice 
(valoarea 
aferenta 
pentru 
utilaje 
electrice) 
U = Vut 
termice + 
Vut electrice 

t T 

Alte cheltuieli directe:  
- CAS: 
- somaj; 
- sanatate 
- fond acc.munca si boli prof. 
- fond garantare creante salariale 
- concedii medicale 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: 

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:    Mo      mo       Uo      to      To 

          Cheltuieli indirecte = To x % 
            Profit = (To + Io) x % 

Io 

Po 

TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0 

                     
 

Ofertant, 
(semnatura autorizata ) 

 
 
 

1) Acest formular se va utiliza  si pentru intocmirea situatiilor de plata. 



   

 

 
Contract de lucrari 

Nr. ................. din ..................... 
 
Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul 
contract de prestari servicii, între 
 

COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU”, Str. Curtea Domneasca, Nr.58, jud. Suceava, cod 
fiscal 4244067, tel/fax 0230.520.990, cont RO61TREZ24A650402710300X, deschis la Trezoreria Suceava, 
reprezentată prin BEJINARU Alexandra Veronica -  Director si CLEM Gabriela Mihaela - Contabil Sef, in calitate 
de achizitor,  

şi  
S.C. ........................................... S.R.L./S.A., cu sediul in ..............................................................., 

Judetul ....................................., telefon/fax ....................................., email:.................................................., 
număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) 
.............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
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. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul 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 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obliga să execute ““LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN CORPUL A ȘI 

B AL COLEGIULUI DE ARTĂ ,,CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA”, Cod CPV 

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare, în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările 
executate si prevăzute la 4.1.  
5.  Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
........................ lei, la care se adaugă ..................................... lei TVA. 
6. Durata contractului 
6.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate.  



   

7. Executarea contractului  

7.1. Executantul se obligă sa execute si sa finalizeze: “LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE ÎN 

CORPUL A ȘI B AL COLEGIULUI DE ARTĂ ,,CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA”, Cod 

CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,  în decurs de 45 zile calendaristice  de la data 

semnării contractului de către ambele părti. 

8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
- Documentatia de atribuire; 
- oferta tehnico/financiară; 
- garanţia de bună execuţie; 
- contractele cu subcontractanții (daca este cazul); 
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 
achizitorului.  
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 achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile 
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă 
întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va 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 precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în 
limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
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 achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 
şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către 
achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, 
totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta 
va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, 
caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările 
calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor. 
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 prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum 
şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 
responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala 
sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 



   

proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija 
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

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

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

iii) de a lua toate măsurile 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, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data 
semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
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; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita 
şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(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, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

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

fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 
perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un 
interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

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

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



   

11. Obligaţiile achizitorului 
12.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 
lucrărilor. 
11.2 - (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 şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către executant. 
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a 
lucrării. 
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a 
limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
11.6 - 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 reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului 
pentru fiecare zi de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1) Prestatorul va constitui garantie de buna executie in suma de …………… lei reprezentand 10% din 
valoarea contractului fara TVA.  
13.2 - Garantia de buna executie se va constitui prin rețineri succesive din suma datorată pentru factura emisă. 
În acest sens, operatorul economic are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorităț ii 
contractante. Suma inițilală care se depune de către contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului, 
respectiv suma de ......................Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența 
sumei stabilite drept garanție de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de execuție lucrări. 
13.3 - Garantia de buna executie poate fi retinuta de beneficiar conform cu prevederile Art. 41 din HG 395/2016. 
13.4 - Garantia de buna executie se restituie executantului conform prevederilor Art. 42 din HG 395/2016.  
13.5 - Garanţia tehnică 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 timpul cel mai scurt posibil de la semnarea 
contractului de catre ambele parti. 
(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 se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 



   

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la 
care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi 
va rezilia contractul. 
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 şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 
potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările 
materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale 
(calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 
vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
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 şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 
iar în caz contrar, de către executant. 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
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 conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de 
a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 60 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 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii 
lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri 
sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, 
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  



   

17. Modalităţi de plată 
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în functie de creditele bugetare deschise de 
Primaria Suceava cu aceasta destinatie. 
17.2 – Achizitorul nu acorda avans executantului. 
17.3 – Nu se fac plăți parțiale. 
17.4 - Plata facturii finale se va face 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 potrivit clauzei 17.1. 
17.5 - 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. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 
18. Ajustarea  preţului contractului 
18.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
18.2 - Preţul prezentului contract nu se ajusteaza. 
19. Asigurări 
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 
lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către executant 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 ca subantreprenorii au încheiat asigurari 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). 
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
20. Amendamente  
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
(1) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele 
asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 
21. Subcontractanţi 
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - (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. 
22.3 - (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. 
22.4 - 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. Cesiunea 
22.1 – Partilor unui contract de achizitie publica le este permisa doar cesiunea drepturilor nascute din acest 
contract, fara afectarea obligatiilor partilor acestuia.  
23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - 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. 
23.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 



   

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de catre 
instantele judecatoresti din Romania. 
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
26. Comunicari 
26.1 - (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. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

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

 
 
 

Achizitor, 
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU”, 
Director: 
Prof. Prof. BEJINARU Alexandra Veronica 

 
 
………….. 
 
 
 
 
VIZAT 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
Ec. Sef: CLEM Gabriela Mihaela 
 
………….. 
 
 

Executant, 
S.C. .............................. S.R.L./S.A. 
Reprezentant legal,  
 

 
………….. 
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