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Formular nr. 1

ACORD DE ASOCIERE
Nr.....................din..................................

1. PĂRȚILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., cont
............................................deschis la............................................................... reprezentată de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER
DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr...................,
telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din
........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală...................................., cont
.............................................deschis la............................................ reprezentată de
.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

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 ACORDULUI
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. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII
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.RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau
sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului
scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin :

a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de

părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;

9. COMUNICĂRi
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze
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Formularul nr. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată
de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor
subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este
de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele
......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire
contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

.......................................... ........................................
(contractant)                                                                                       (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în
care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
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Formular nr. 3
FORMULAR DE OFERTĂ (execuție)

Către_______________________________________

Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de publicitate la achizitia directa pentru contractul
________________________________________________, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, în
totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu
clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora).

2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, pe care le
prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină.

3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele
limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului _______________________pentru
suma de ___________________________________________________________ lei,

(suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în valoare de
__________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular – Listele de cantitati
(Formularele F1-F3, C6-C9).

4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând
posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie din
cadrul propunerii tehnice în____________ luni calendaristice.

5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de
……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din prețul
contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract.

7. Declarăm că liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu participam
pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate
de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul
asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în
privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii contractului.

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la orice
moment în timpul achizitiei.

10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, precum și
toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată
Autorității Contractantă rambursarea acestora.
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11. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________
IBAN: ____________________________

12. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
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Anexa nr. 1 la formularul de ofertă

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare)
______________________

2. Garanţia de bună execuţie (5% din valoarea contractului, fara TVA) va fi constituită sub
forma_________________în cuantum de:____

3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________

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

Data _______________ Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr. 4
OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA
RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal /
împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu /
adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia directa
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă
...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut
cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de
muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind
aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

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

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

(semnatura autorizată şi ştampila)
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Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC

____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND INSUSIREA CERINTELOR TEHNICE SI DE CALITATE SPECIFICE CAIETULUI DE SARCINI

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ..........................., reprezentant legal / imputernicit al
ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) in calitate de ofertant la achizitia
directa pentru atribuirea contractului cu obiectul …………………… – cod CPV ………………….. declar pe propria
raspundere ca ne-am insusit cerintele tehnice si de calitate specifice caietului de sarcini si ne angajam in mod ferm
si neconditionat fata de autoritatea contractanta să îndeplinim toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini.
Deasemenea, declar pe propria raspundere ca vom executa toate lucrarile in conformitate cu cerintele cuprinse in
documentatia de atribuire

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau
unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _____/_____/_____

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

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



10

Formular nr. 6
Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari,

între
…………….., adresă: str. …….. nr. ………, loc. …………, jud. …………., telefon/fax …………, e-mail: ………… cod fiscal ………..
cont trezorerie …………… deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin …………….., în calitate de achizitor, pe de o
parte
si
-------------------. cu sediul in --------------------------, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul
_____________ sub nr.__________, C.I.F. _________________, cod IBAN RO---- deschis la _________________,
reprezentată prin -------, administrator,  în calitate de executant pe de altă parte,
2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract –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) forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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 enunţiativă. 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.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1În 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 şi preţul contractului
4.1 Obiectul contractului constă în: Execuția lucrărilor de construcții, aferente obiectivului de investiţii “………………”,
într-o perioada de ……….luni şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. –(1)Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului
de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, la care se adauga TVA ………………… lei.

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni (inclusiv perioada de garantie a lucrarilor executate), adică de
la............................................până la ………...............
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6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
e) acordul de asociere, daca este cazul;
f) acordul de subcontractare, daca este cazul;
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a

contractului)

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului,
respectiv la data de ...... (se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional
8.1 - 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.
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane
să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, 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 adăuga la preţul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza
8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 Executantul se obligă să execute si să finalizeze lucrarile “……………………”, în conformitate cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract.
9.1.1 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.
9.1.2 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
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
9.1.3 - 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.
9.1.4. - (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.
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(3) Executantul nu va fi răspunzător 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.
9.1.5 - (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.
9.1.6 - (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 grijă
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.1.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi 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 rezonabile 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.
9.1.8 - 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.
9.1.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al 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 oricărei 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.
9.1.10 - (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, 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.
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(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 ecluză, doc, dig sau orice altă
structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor
aplica în consecinţă.
(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 află pe traseul şantierului.
9.1.11 - (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.
9.1.12 - 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, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie
aferente execuţiei lucrării.
9.1.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură 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.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia şi finalizarea lucrarilor
“…………………….”.
10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei
lucrărilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel,
următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier 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.
10.4 - 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.
10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
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10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate
executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu  0,1 % / zi de
intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva si conforma a obligatiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la art. 17.1 din contract, atunci acestuia
ii revine obligatia de a plati, ca penalitati o suma echivalenta cu 0,1 %/ zi de intarziere din plata neefectuata, pana la
indeplinierea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de …….................lei,
reprezentand 5% din valoarea contractului de lucrari, fara TVA, pentru toata perioada de derulare a contractului,
inclusiv perioada de garanţie acordată lucrărilor şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
Garanţia de bună execuţie se poate constitui astfel:
a) sub forma unei scrisori bancare sau alt instrument de garantare emis  în condiţiile legii de o societate bancară sau
de o societate de asigurări. Instrumentul de garantare va fi prezentat de executant în termen de maxim 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului.
b) reţineri succesive din facturile introduse la plată, depunerea acestor sume făcându-se de către achizitor într-un
cont de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia, cont care să fie purtător de dobândă în favoarea contractantului şi care se va
comunica achizitorului de către contractant în termen de 10 zile de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se
depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, fara
TVA.
12.2. - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada
constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile  de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala.
12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor
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13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în
acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.
13.2 - (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 va scuti pe
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte
îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 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.
13.3 - (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.
13.4 - (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.
13.5 - (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.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1 - 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;
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(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a
diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la clauza 17.1; în acest caz va notifica, în
scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - 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.
15.2 - (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 că sunt lipsuri sau
deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de recepţie.
15.3 - 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.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de minim 36 luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la
recepţia finală.
16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate
lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea
clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în
care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi
revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit
să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de
către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de
către acesta.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la art. 17.1, atunci executantul are dreptul de a
sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa,
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de
returnare a avansului şi numai în limita a 15% din valoarea contractului de lucrari (conform HG nr. 264/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare).
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor
executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare
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printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile
de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta.
Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta a
situatiilor de lucrari spre aprobare.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de
bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul contractului se  poate ajusta in conditiile prevazute la art. 221 alin (1) litera f) din Legea Nr.98/2016
privind achizitiile publice.

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

20. Subcontractanţi– daca este cazul
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (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.
20.3 - (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.
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(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea
lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai cu acordul achizitorului.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - 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.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată
pretinde celeilalte daune-interese.

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

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (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.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
..................................

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

(semnătură autorizată)

VIZAT C.F.P.
…………………….

EXECUTANT,
..............................

ADMINISTRATOR
........................................

(semnătură autorizată)
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Formular nr. 7

Ofertant,
________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………….. (denumirea ofertantului), declar ca, in cazul
in care vom fi declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca
obiect ........................................................................., la data de ............................., organizată de ......................, ne
vom indeplini toate sarcinile astfel incat sa aducem la indeplinirea in bune conditii a contractului, insusindu-ne
continutul acestuia.

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

Operator economic
................................

(semnătura autorizată)
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Formular nr. 8
OPERATOR ECONOMIC

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60

din  Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului/subcontractant la procedura de
......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură, că nu aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv:
ART. 59

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt
implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60

(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia
unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau
subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect,
un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător
are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului
de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire.
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(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă
deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Teritorial (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) SAU
Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni din care reiese ca nu ne
aflam in situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

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

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal
referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă”

Data completării ......................                                                                             Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă este cazul)



Nr. Cantitatea

0 3
1,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,100

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,100

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,200

material:

manopera:

utilaj:

transport:

70,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

100,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

975,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari U.M.

1 2

1 TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu
tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona
lucrarilor cu scoaterea radacinii

100
mp

2 TSG04B1 - Defrisarea mecanica,cu defrisator pe tractor S-1500,a
suprafetelor de tufisuri sau arbusti cu diametrul de pana la 10
CM,inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi,in afara
sau in zona lucrarilor,tufisurile si arbustii fiind de esente: foioase

ha

3 TSG21A1 - Transportarea la distanta de pana la 500 M,cu
tractorul rutier tip forestier,cu remorca de 3 tone,a resturilor
lemnoase adunate de pe suprafetele defrisate cu remorca de 3T a
rest. lemnoase din defrisare.

ha

4 TSG08E1 - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de
rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea
manuala a materialuliu lemnos in depozite,in afara sau in zona
lucrarilor,arborii find de esente : foioase tari si bradul arborii avand
diametrul de 31-50 CM

buc

5 TSG17B1 - Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500,de
pe terenurile de lunca,a arborilor taiati in scaun,avand diametrele :
de la 41 cm la 70 cm

100
buc

6 DA05A1 - Separarea manuala a materialului scarificat mc

7 AUT7403A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1 MC ora

8 TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= 10 km.

tona



16,250

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8,120

material:

manopera:

utilaj:

transport:

145,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.462,500

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8,120

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5,000

material:

manopera:

9 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-
0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala
descarcare auto in teren catg 2

100
mc

10 TSA01D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la
deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate
natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare

mc

11 TSC18A1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile
de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren
catg. 1

100
mc

12 AUT7404A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49 ora

13 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

tona

14 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 21-30
CM,teren catg. 3 sau 4

100
mc

15 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform
10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc

16 TSD07H1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de
15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat
in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad.
compactare 100%

100
mc

17 TSD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in
straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat
cu: placa vibratoare de 0.7 t

100
mc

18 TSE03D1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren foarte tare 100
mp



utilaj:

transport:

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

18 TSE03D1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren foarte tare 100
mp

19 DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul
asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de
circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de
constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri

ora

20 MDTC4622010% - Transport utilaj buc



Nr. Cantitatea

0 3
30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

987,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.677,900

material:

manopera:

utilaj:

transport:

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari U.M.

1 2

1 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asternere manuala;

mc

2 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asternere mecanica;

mc

3 TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 40 km. $

tona



Nr. Cantitatea

0 3
15,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.736,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 SVM.1.A - Decolmatarea canalelor decolmatat canale mc

5 TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-
80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM

100 mc

4 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

tona

3 TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100 mc

2 TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand
sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz
vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren
tare

mc

1 2

1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39
mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala
descarcare auto in teren catg 2

100 mc

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari U.M.





Nr. Cantitatea
TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 3
0,300

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,300

material:

manopera:

utilaj:

transport:

54,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,100

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

0,300

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari U.M.
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

1 2

1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39
mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala
descarcare auto in teren catg 2

100 mc

2 TSA01D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la
deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate
natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare

mc

3 TSC35A31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20

100 mc

4 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

tona

5 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 21-30
CM,teren catg. 3 sau 4

100 mc

6 TSE04C1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de
terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor
si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe
senile de 81-180 cp teren catg.3 si 4

100 mp

7 TSD07H1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad.
compactare 100%

100 mc

8 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;

mc



51,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

75,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1 2,100

10.2 71,625

5,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.1 5,000

1,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 264,000

13 264,000

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

9 TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 40 km. $

tona

10 CO05A-03% - Imprejm.sarma ghimp.cu satlpi lemn foioase D=15CM
dist.interax de 3M si H gard 2 M, 5 randuri+2 diag - pentru cornisa de
protectie cu trei randuri de sarma ghimpata

m

2900474  - Lemn rot cons rur nec fras L min 1M d sub min 9CM
S4342

mc

3808049  - Sarma ghimpata D = 2,24 MM, OL 32, S 1179/80 kg

11 CK11A01> - Poarta de acces pietonala mp

6306406  - Usa met prof.um iasi pl.17668 termoiz 108,8Kg kg

12 MDTC4623010 - Transport baraca buc

13 VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc buc

8008030 - Container vestiare. ora

2606 - Container scule. ora



Valoare (fara
TVA)

Lei

0 1 2 3
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
3 4.1.2 Rezistenta

001 Terasamente
002 Structura rutiera
003 Podete, santuri, decolmatari
004 Organizare de santier

OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari



Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul
unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
1 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70

MM
mc 1.372,617 Depozit 2.333,450

2 2900474 - Lemn rot cons rur nec fras L min
1M d sub min 9CM S4342

mc 2,100 Depozit 1,680

3 3064291 - Material marunt % Depozit 0,000

4 3808049 - Sarma ghimpata D = 2,24 MM,
OL 32, S 1179/80

kg 71,625 Depozit 0,070

5 5820522 - Surub cap hexagonal grosolan M
10X 60 GR. 4.8 S 920

buc 4,000 Depozit 0,000

6 5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10
GR. 5 S 922

buc 4,000 Depozit 0,000

7 5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10
colaci D = 3,25

kg 0,090 Depozit 0,000

8 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat
stas 2031 clasa a

mc 0,090 Depozit 0,000

9 6100010 - Miniu de plumb de inalta dispersie
(id)stas:429/79

kg 0,300 Depozit 0,000

10 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru
lucrari de drumuri si terasamente

mc 242,904 Depozit 242,900

11 6306406 - Usa met prof.um iasi pl.17668
termoiz 108,8Kg

kg 5,000 Depozit 0,000

12 6313071 - Suport pentru sirma ghimpata
imprejurimi otel lat, 50X5 MM

buc 30,000 Depozit 0,030

13 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid)
stas 102-63

kg 0,110 Depozit 0,000

14 7819201 - Material marunt % Depozit 0,000

15 8000842 - Panouri gard din rama OL rotund
si plasa sarma

mp 5,000 Depozit 0,000

Greutate 2.578,14

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale



Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
1 12700 - Corhanitor 53,100 100,00

2 13410 - Dulgher constructii 46,350 100,00

3 14600 - Fasonator 30,840 100,00

4 15130 - Finisor de terasamente 124,850 100,00

5 17190 - Instalator ventilatorist 5,240 100,00

6 18111 - Lacatus constructii metalice 0,350 100,00

7 19730 - Montator constructii metalice 16,800 100,00

8 20600 - Muncitor de deservire 12,770 100,00

9 20640 - Muncitor deservire constructii
masini

0,043 100,00

10 20650 - Muncitor de deservire pentru
montajul in constructii

108,461 100,00

11 21110 - Muncitor necalificat in subteran 29,640 100,00

12 24100 - Pavator 505,490 100,00

13 26100 - Sapator 152,290 100,00

14 26800 - Stivuitor 19,200 100,00

15 27110 - Sudor electric 0,900 100,00

16 31000 - Zidar 0,400 100,00

17 31110 - Zugrav vopsitor 0,450 100,00

1.107,170

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Ore Manopera



Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
1 1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje 25,596

2 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb 0,250

3 2606 - Container scule. 264,000

4 3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ
electr.)15-28KW

0,300

5 3521 - Excavator pe pneuri motor
termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC

150,494

6 3546 - Autogreder pina la 175cp 47,376

7 3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp 19,402

8 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 5,035

9 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf 93,022

10 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-
14;de 14tf

160,191

11 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp
650-700kgf

9,800

12 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J.
pentru cantitati de 5-8 tone

24,081

13 5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp 0,440

14 5610 - Tractor pe senile de 150 cp 1,648

15 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 0,030

16 7403 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1 MC 100,000

17 7404 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49 145,000

18 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 22,032

19 7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta 0,450

20 7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp 8,670

21 7615 - Echipament defrisator pt trac.pe senile de si peste
110cp

1,648

22 8008030 - Container vestiare. 264,000

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

TOTAL Utilaje



Nr. Tipul de transport Tone
transportate Km parcursi Ore de

functionare

Tariful
unitar

-
Lei\(Tone*K

m) -

Valoarea
- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 X 3 X 5
1 8888899 - Transportul rutier al pamintului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
4.252,500 5,000 0,120

2 8888968 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 40 km.

1.728,900 40,000 1,000

3 8888999 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= 10 km.

975,000 10,000 0,250

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

TOTAL Transport



Valoare (fara
TVA)

Din care
C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii

01 Drumuri

BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.BENEFICIAR:OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
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