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[INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTARE] 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

AVAND CA OBIECT EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU 
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LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 
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TIP ACHIZITIE     LUCRARI 

MODALITATE DE ATRIBUIRE   ACHIZITIE DIRECTA 
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Sectiunea I Autoritatea contractanta 

Denumire si adrese 
COMUNA FARLIUG  
Cod fiscal: 3227815 
Strada: Str. Principala, nr. 80   
Cod postal: 327 200 Caras Severin   
Farliug 

email: primaria.farliug@yahoo.com 
web: www.comuna-farliug.ro         

 
Tipul autoritatii contractante 
Autoritatea locală 
 
Activitate principala 
Servicii generale ale administratiilor publice 
 

Sectiunea II Obiectul contractului 
II.1 Obiectul achizitiei 

II.1.1 Titlu: 
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 
1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 
2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 
 
II.1.2 Cod CPV Principal: 
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 
 
II.1.3 Tip de contract:  
Lucrari – Executarea 

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 
1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 
2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA  
 
Cap. 4.1 – Constructii si instalatii  
01.DRUM DE EXPLOATARE    52.256  lei fara TVA  
02.STRAZI     49.690 lei fara TVA 
Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie  101.946,00 lei fara TVA. 
 
Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General. 
Durata de executie: 2 luni 
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni 
 
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile 
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. 
 
II.1.5) Valoarea totala estimata:  
Valoarea estimata fara TVA : 101.946,00 lei fara TVA;  
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Moneda: RON  
 

II.1.6) Impartire in loturi:  
 NU 

 
II.2 Descriere 

II.2.2 Coduri CPV  
Cod CPV Principal:   
45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 
 
II.2.3 Locul de executare  
Cod NUTS: RO422 Caras Severin  
Locul principal de executare: UAT Farliug 
 
 II.2.4 Descrierea achizitiei publice  
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)  
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 
1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 
2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA  
 
Cap. 4.1 – Constructii si instalatii  
01.DRUM DE EXPLOATARE    52.256  lei fara TVA  
02.STRAZI     49.690 lei fara TVA 
Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie  101.946,00 lei fara TVA. 
 
Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General. 
Durata de executie: 2 luni 
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni 

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii 
Durata in luni: 2; Durata in zile : - 
Contractul se reinnoieste: Nu 

 
II.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene 
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU 
Buget local 

 
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la 
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa declaratia pe 
proprie raspundere de către ofertantul participant cu informațiile aferente situației sale. 
 
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în 
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: 
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va 
prezenta de catre ofertantul participant. 
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III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din 
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile 
de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile 
care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis 
de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, 
urmează să fie prezentate, de catre ofertant 

 
III.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate: 

 
III.1.2.a) Garantie de buna executie: 
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de 
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5 % din valoarea ofertata, fara TVA, 
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016. 
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la data semnării contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție emisă în altă limbă 
decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română. 
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a 
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația 
de a completa garanția în corelație cu noua valoare. 

 
III.1.3) Legislatia aplicabila: 
Legea privind achizitiile nr 98/2016 
 www.anap.gov.ro 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
privind achizitiile nr. 98/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare; 
Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu 

 
Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe 

IV.1 Descriere 
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare: 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare: 
Online 
 
IV.1.1.b) Tipul de atribuire 
Achizitie directa 

 
IV.2 Informatii administrative 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare 
Romana 
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON 
 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
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IV.4 Prezentarea ofertei 
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Se va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in cadrul documentatiei de 
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele 
autoritatii contractante. 
 
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la 
constatarea neconformitatii ofertei. 
 
Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de 
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor 
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul 
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza 
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate 
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea 
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va 
fi considerata neconforma. 
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de 
atribuire. 
 
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei 
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se 
considera neconforme. 
 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în 
fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va include cel puțin următoarele secțiuni: 
 

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA: 
 

a. Pentru executia lucrarilor 
- Metodologia pentru realizarea lucrarii 
- Graficul de executie al lucrarilor 

 
2. SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA 

a. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu.  
b. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și 

Al Relațiilor De Muncă  
c. Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale. 
d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor 

beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire 
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
f. Declarație privind termenul de garanție acordat – minimum 36 luni 

 
Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei 
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

 
Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor 
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a 
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea 
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98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). I n f o r m a t i i s e p o t o b t i n e d e p e s i t e - u r i l e 
: h t t p : / / w w w . i n s p e c t m u n . r o / l e g i s l a t i e / l e g i s l a t i e . h t m l . 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie 
Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul 
prezentei proceduri de achizitie publică, nu vor fi evaluate.. 
 

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 
 Prevederi generale: 

Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA, luându-se in considerare 
cursul euro la data publicării anunţului de participare in SICAP. 
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia 
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016. 
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in 
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de 
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.). 
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, 
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la 
baza întocmirii situatiilor de plata. 
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., 
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti 
proprii ai ofertantului (indirecte si profit). 
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare 
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a 
solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii 
prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 
nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite 
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la 
valoarea ofertei. 
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/ 
listelor de cantitaţi estimative prezentate în documentaţia de atribuire tinand seama si de 
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de 
lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Proiectul Tehnic astfel încât aceste 
categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”. 
Orice neconcordanţă între: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantităţi si 
antemăsurători se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de 
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al 
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera 
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor 
contractuale. 
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se 
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date 
Sectiunea I .1. 
Propunerea financiara va contine urmatoarele: 
1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare 
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi 
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica 
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IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al 
ofertelor la: 

- Sediul Primariei Comunei Farliug. 
sau 

- Email: primaria.farliug@yahoo.com    

Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:  
a. Documentele de calificare constand in: 
- Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 
- Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016 
- Certificat constatator ONRC 
- Declaratie de eligibilitate 
b. Propunerea tehnica 
- Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
c. Propunere financiara 
- Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 

 
Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic 
SEAP  propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea Autoritatii Contractante, sub sanctiunea 
respingerii ofertei depusa ca inacceptabila. 
Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii: 
DENUMIRE ACHIZITIE 
Se completeaza astfel: LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII DRUM SI STRADA 
DESCRIERE 
Se completeaza astfel:  
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 
1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 
2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 
CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI PUBLICITAR PUBLICAT 
COD CPV 
45233160-8 Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2) 
VALOARE 
Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse  
CONDITII DE LIVRARE 
Se completeaza astfel: Conform contract 
CONDITII DE PLATA 
Se completeaza astfel: Conform contract 
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CAIETE DE SARCINI  

SI LISTE DE CANTITATI 
pentru lucrarea de reparatii :  

 

LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII  PENTRU 

OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

 

PROIECT NR. 449 /2022 

 

 

 

Beneficiar : U.A.T. FARLIUG, JUDETUL CARAS SEVERIN 

 

Proiectant : S.C.MANU CONSULTING  S.R.L.  

Reşiţa 

 

FOAIE   DE   CAPĂT  

 

S.C. MANU CONSULTING  S.R.L. 
Caras-Severin  , Resita, Str.Calea 

Caransebesului  , Nr.11, Sc.B, Ap.5 
 J 11/400/2006  C. U.I. RO  18662060 ,   

Tel: 0355/423.622  ; 0728.315.325  
 



 

 

SC MANU CONSULTING SRL 
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE DRUM DE 

EXPLOATARE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA DE ACCES CIMITIR 

GORONITA ,SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

Proiect nr. 449/2022 
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Denumire proiect : LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII  
PENTRU OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES 
CIMITIR, 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 
SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

 
 

Beneficiar   :      U.A.T. FARLIUG, 
JUDETUL CARAS SEVERIN  

 
Proiectant     : S.C.MANU CONSULTING  S.R.L. Reşiţa 

J11 / 400 / 2006 

 

Proiect nr.  : PROIECT NR. 449/2022 

 

Faza : CAIETE DE SARCINI  

SI LISTE DE CANTITATI 

 

 

  Administrator  : ing. Manu Gheorghe      ….……….. 
 
   
 
  Şef proiect  : ing. Manu Gheorghe     ……............ 
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LISTA DE SEMNATURI 

 

 

Şef proiect                           :  ing. Manu Gheorghe                  ..…………….. 

 

 

Proiectanti specialitate :  ing. Manu Gheorghe                   .……………… 

     

                                      

      :  ing. Apadean Andrea               ..…………….. 
 
 

 
Tehnoredactare               :  ing.Popa Alexandra                 .……………… 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit 
Tehnoredactor : Popa Alexandra 
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BORDEROU  GENERAL 

 

PIESE SCRISE 
 

Foaie de capăt  

Lista de semnaturi  

Borderou general  

Caiet de sarcini – Generalitati  

Cap. 1 – TERASAMENTE 

 

Cap. 2 – STRAT DIN AGREGATE ARTIFICIALE - ZGURA 

Cap. 3 – DISPOZITIVE DE SCURGERE SI ECAVUARE A APELOR DE 
SUPRAFATA – RIGOLE NEPEREATE 

Cap. 4 –  MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Intocmit 

Tehnoredactor : Popa Alexandra 
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CAIET DE SARCINI 

GENERALITĂŢI 
 
Proiectul consta in : 

LUCRARI DE INTRETINERE PENTRU OBIECTIVUL DRUM DE EXPLOATARE DE2058 
ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG. 

Se va interveni pe urmatoarele tronsoane: 
 

• 1.Drum de exploatare DE 2508 acces cimitir – sat Scaius – comuna Farliug 
Lungime : 500 m 
Latime in aliniament : 3,00 m 
Suprafata de calcul : 1.600 mp 

• 2.Strada de acces cimitir Goronita – sat Scaius – comuna Farliug 
Lungime : 460 m 
Latime in aliniament : 3,00 m 
Suprafata de calcul : 1.500 mp 

 
Cantitati rezultate: 
1.DE2508 

- Terasamente : 1.600 mp x 0,15 m = 240 mc 
- Strat din zgura cu grosimea de 25 cm(inainte de compactare) : 1.600 mp x 0,25 m = 

400mc 
- Rigola nepereata : 500 ml 

1.STRADA ACCES CIMITIR GORONITA 
- Terasamente : 1.500 mp x 0,20 m = 300 mc 
- Strat din zgura cu grosimea de 25 cm : 1.500 mp x 0,25 m = 375 mc 
- Rigola nepereata : 460 ml 

Zgura se va  
 
In timpul executiei lucrarilor, fluent traficului va fi asigurata de 2 piloti pentru dirijarea 

circulatiei rutiere. 

  
CAPITOLUL 1.  LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

 
Domeniu de aplicare 

 Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, 
construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice.  
 El cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea 
debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, controlul 
calităţii şi condiţiile de recepţie. 
 Se vor prevederile STAS 2914-84 Lucrări de drumuri, Terasamante, Condiţii tehnice 
generale de calitate şi Normativ AND 530-97. Instrucţiuni privind controlul calităţii 
terasamentelor rutiere. 
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 Prevederi generale 
 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele 
în vigoare, în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de 
sarcini.Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a 
terasamentelor, cu rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor. 
 În cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va 
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 

 
 Pământ vegetal 
 Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseste 
pământ vegetal ales din pământurile vegetale locale cele mai propice vegetaţiei. 
 Pământuri pentru terasamente 
 Categoriile şi tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243-88 ţinând cont ca 
acestea să fie foarte bune sau bune. 
 Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase 
şi vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75), 
precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă. Nu se vor 
introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în 
putrefacţie (brazde, frunzis, rădăcini, crengi, etc). 
  
 Apa de compactare 
 Apa necesară compactării rambleelor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină 
materii organice în suspensie. 
 Adăugarea eventuală a unor produse destinate să faciliteze compactarea, nu se va face 
decât cu aprobarea beneficiarului, în care se vor preciza şi modalităţile de utilizare. 
  
 Verificarea calităţii pământurilor 
 Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 
acestuia, care sunt: 

− granulozitate, limită de plasticitate, caracteristicile de compactare, umflare liberă, 
umiditate, conform STAS 1919/5-85; 

− coeficientul de neuniformitate conform STAS 1913/5-85 ; 1913/4-86 ; 1913/1-82 ; 
1913/12-88; 

− sensibilitatea la îngheţ – dezgheţ, conform STAS 1709-75. 
Executarea terasamentelor 
 Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea si 
completarea pichetajului. 
 Piloţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi în plan şi în profil în lung, 
de aceiaşi reperi ca si picheţii din pichetajul iniţial. 
 Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul va materializa 
prin ţărusi si sabloane următoare : 

− înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în axa; 
− punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriză); 
− înclinarea taluzurilor. 

−  Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate si toate instalaţiile subterane si 
aeriene, electrice, de telecomunicaţii sau de altă natură, aflate în zona drumului, în vederea 
mutării sau protejării acestora, conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber 
constructorului. 
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Lucrări pregătitoare 
 Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se execută următoarele lucrări 
pregătitoare în limita zonei expropriate : 

− curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni; 
− decaparea si depozitarea pământului vegetal; 

 Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni si alte materiale se face pe întreaga 
suprafaţă a amprizei. 
 Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului şi a 
gropilor de împrumut. 
 Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca inspectorul de şantier să 
accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul articol. 
 Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier. 
 Mişcarea pământului 
 Miscarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în 
profilurile cu umpluturi a proiectului. 
 Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de împrumut, 
iar excedentul de pământ va fi transportat în depozite definitive. 
   
 Gropi de împrumut şi depozite 
 În lipsa unor precizări în caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de împrumut sau a 
depozitelor este lăsată la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobării inspectorului de 
şantier. La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli: 

− crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a 
dirigintelui, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 

− săpăturile în gropile de împrumut pot fi efectuate în continuarea taluzurilor de 
debleu, cu condiţia ca fundul săpăturii să fie terminarea extragerii, nivelate de asa manieră 
ca evacuarea apelor din precipitaţii să fie asigurată în bune condiţii, iar taluzurile să fie îngrijit 
taluzate ; 

− săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al 
drumului, în profilurile în debleu sau sub cota sanţului de scurgere a apelor, în zona de 
rambleu; 

− fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1... 3 % spre exterior, si 
o pantă longitudinală care să asigure scurgerea si evacuarea apelor; 

 Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut si depozitele, să nu compromită 
stabilitatea masivelor naturale si nici să nu riste antrenarea lor de ape sau să cauzeze, din 
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice ori particulare.  

În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 
 Inspectorul de şantier se va putea opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor 
susceptibile de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor si a scurgerii apelor, fără ca antreprenorul să 
poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri. 
 Achiziţionarea sau despăgubirea, pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de 
pământuri ca si celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului. 
 
 Execuţia debleelor 
 Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a 
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale, să fi 
fost verificat si recunoscut ca satisfăcător, de către inspectorul de şantier al lucrării. 
 Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de santier. 
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 Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime, si pe măsură ce avansează, se 
realizează si taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 
 Dacă apare că stabilitatea pământurilor nu este asigurată, antreprenorul trebuie să ia de 
urgenţă măsuri de consolidare si să prevină imediat inspectorul de şantier. 
 În timpul execuţiei debleelor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările de asa 
manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleelor, să nu fie degradate 
sau înmuiate de apele meteorice. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la 
partea de jos a rampelor profilului în lung. 
 
 Execuţia rambleelor 
 Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului indicate în 
caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, să fie verificate si acceptate de inspectorul de 
şantier.  

Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de santier. 
 Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.  

Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil orizontale, pe 
întrega lungime a rambleului. 
 Pământul adus pe platformă este împrăstiat si nivelat pe întreaga lăţime a platformei, în 
grosimea optimă de compactare stabilită, urmând realizarea unui profil longitudinal pe cât 
posibil paralel cu profilul definitiv. Profilul transversal al fiecărui strat elementar va trebui să 
prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de ploaie. În lipsa 
unor precizări în caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5 %. 
 La punerea în operă se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. 
 Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3 %.  Controlul compactării se va face 
strat după strat prin încercări la 250 m de platformă şi se va menţiona în registrul de şantier 
(STAS 1913/13-88). 
   
 Finisarea platformei 
 Stratul superior al platformei va fi îngrijit compactat, nivelat si completat, respectând 
cotele în profil în lung si în profil transversal, declivităţile si lăţimea prevăzute în proiect. 
 În ce priveşte lăţimea platformei si cotele de execuţie, abaterile limită sunt : 

− la lăţimea platformei: 
  ± 0,05 m faţă de axă; 
  ± 0,10 m la lăţimea întreagă; 
 

− la cotele proiectului : 
  ± 0,05 m faţă de cotele de nivel ale proiectului.  
 Dacă construcţia sistemului rutier nu urmează imediat terasamentele, platforma va fi 
nivelată transversal, urmărind profilul acoperis, constituit din doi versanţi plani înclinaţi cu 4 % 
spre marginea acestora. 
 În curbe se va aplica deverul sau suprainaltarile prevăzute în planuri. 
 Antreprenorul va trebui, în timp oportun, să solicite instrucţiuni inspectorului de şantier 
asupra tipului de finisare de adoptat. Aceste instrucţiuni vor fi consemnate în caietul de dispoziţii 
de santier. 
  
 Întreţinerea în timpul termenului de garanţie 
 În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute, în timp util si pe 
cheltuiala sa, lucrările necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor si a 
rambleelor si să corecteze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor. 



 

 

SC MANU CONSULTING SRL 
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE DRUM DE 

EXPLOATARE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA DE ACCES CIMITIR 

GORONITA ,SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

Proiect nr. 449/2022 

 

9 

 

 În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeasi perioadă, si la cererea 
scrisă a inspectorului de şantier toate lucrările complementare care vor fi necesare ca urmare a 
degradărilor de care antrepriza este responsabilă. 
 
 Controlul execuţiei lucrărilor 
 Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în : 

− verificarea trasării axei şi amprizei drumului ; 
− verificarea pregătirii terenului de fundaţie; 
− verificarea calităţii si stării pământului utilizat;  
− controlul grosimii straturilor asternute; 
− controlul compactării terasamentului; 
− controlul caracteristicilor platformei drumului; 
− controlul capacităţii portante. 

− Executantul este obligat să ţină evidenţa zilnică în registrul de laborator, a 
verificărilor efectuate asupra calităţii si stării (umidităţii) pământului pus în operă si a realizărilor 
obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 
 Verificarea trasării axei si amprizei drumului se va face înainte de începerea lucrărilor de 
execuţie a terasamentelor, urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. 
Toleranţa admisibilă fiind de ± 0,10 m, în raport cu reperii pichetajului general. 
 Verificarea pregătirii terenului de fundaţie :  

Înainte de începerea executării umpluturilor, după ce s-a curăţat terenul, s-a înpărţit 
stratul vegetal si s-a compactat pământul, se determină gradul de compactare si 
deformabilitatea terenului de fundaţie. 
 Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii 
lucrărilor ascunse, specificându-se si eventualele remedieri necesare. 
 Numărul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3 
încercari pentru fiecare 2000 m2 suprafeţs compactata. 
 Deformabilitatea ternului se va stabili prin măsurări cu deflectometru cu pârghie conform 
instrucţiunilor tehnice departamentale - indicatv CD 39 - 77 publicate în Buletinul construcţiilor 
nr. 7/1977. 
 Măsurătorile cu defectometru se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 
25 m unul după altul, în trei puncte (dreapta, axa, stânga) de pe ampriza drumului. 
 Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundaţii se va face în corelaţie cu 
măsurătorile cu deflectometrul în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de 
capacitate portantă scăzută. 
 
 Verificarea calităţii şi stării pământului:  
 Grosimea ficărui strat de pământ asternut la executarea rambleului va fi verificată; ea 
trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pamânt 
respectiv si utilajele folosite la compactare. 
 Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de 
pământ pus în operă. 
 Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităţii în stare uscată a 
acestor probe cu densitate în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor STAS 
1913/13 - 83. 
 Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face în minimum trei puncte 
repartizate: stânga, axă, dreapta, în secţiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime. 
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 Nu se va trece la execuţia stratului următor atâta timp cat rezultatele verificărilor 
efectuate nu confirmă realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a 
stratului nefiind posibilă. 
 Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt ± 0,05 m faţă de 
prevederile proiectului. 
 Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut pe profile din 20 în 20 m. 
 

Recepţia lucrărilor 
−  Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei 
(recepţii pe faze de execuţie), unei recepţii preliminare si unei recepţii finale. 
 
 Recepţia pe faze de execuţie 

În cazul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se 
recepţionează s-a executat conform proiectului si atests conditiile impuse de documentaţii si de 
prezentul caiet de sarcini. 
 În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă 
posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 
 Recepţia pe faze se efectuează de către inspectorul de şantier al lucrării si seful de lot; 
documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei trebuie să poarte ambele semnături. 
 Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

− trasarea si sablonarea lucrarii; 
− decaparea stratului vegetal; 
− compactarea terenului de fundaţie; 
− în cazul rambleelor, pentru fiecare metru din înălţime de umplutură si la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de formă; 
− în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 

 Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de 
control, cât si a comisiei de recepţie preliminară sau finală. 
 
 Recepţia preliminară 
 La terminarea lucrărilor de terasamente, sau a unei părţi din acestea, se va porceda la 
efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se : 

− concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de 
sarcini speciale a proiectului de execuţie; 

− natura pământului din corpul drumului; 
− concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. 

 Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 
− nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 
− nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cât şi pe fiecare 

strat în parte (atestate de procesele verbale de recepţie pe faze); 
− lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare ; 
− nu s-au respectat pantele transversale si suprafaţarea platformei; 
− se obsearvă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul 

terasamentelor, degradari ale taluzurilor etc.; 
− nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 

 Defecţiunile se vor consemna şi se va stabilii modul şi termenul de remediere. 
  



 

 

SC MANU CONSULTING SRL 
LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE DRUM DE 

EXPLOATARE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA DE ACCES CIMITIR 

GORONITA ,SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

Proiect nr. 449/2022 

 

11 

 

 Recepţia finală 
 La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au 
fost întreţinute terasamentele in mod corespunzator. 
 
 

CAPITOLUL 2. STRAT DIN AGREGATE ARTIFICIALE - ZGURA 
 
 
GENERALITĂȚI 
 
1.   OBIECT și DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia și receptia straturilor de bază din agregate 
artificiale din zgură de furnal din structurile rutiere ale drumurilor publice. 
 El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materiale folosite și de  
stratul de bază realizat. 
2.   PREVEDERI GENERALE 
 2.1. Stratul de bază se realizează într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin 
proiect.  
 2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea 
unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, 
stratul de bază se va realiza în mod obligatoriu pe un substrat de bază  care poate fi: 

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare; 
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare. 
Când stratul inferior bază rutiere este alcatuit din balast, acesta preia și functia de substrat 

drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare și masurile de 
evacuarea apei. 
 2.3 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 
autorizat și agreat efectuarea tuturor incercarilor și determinarilor rezultate din aplicarea 
prezentului Caiet de Sarcini. 
 2.4. Antreprenorul este obligat se efectueze la cererea beneficiarului verificari 
suplimentare față de prevederile prezentului Caiet de Sarcini. 
 2.5. în cazul în care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de Sarcini, Beneficiarul 
va dispune întreruperea executiei lucrarilor și luarea masurilor care se impun. 
 

CAPITOLUL I – MATERIALE 
 

1.1   AGREGATE  
1.1.1. Pentru executia straturilor de bază din zgura se utilizeaza urmatoarele agregate: 
 - astfel se va asterne un strat de baza din 
  1. zgură de furnal 31,5-63 mm în primul strat; care se va impana  cu  
  2. zgură de furnal 8-16 mm pentru impanarea stratului inferior  ; iar apoi 
  3. zgură de furnal 0-8 mm ca material de protectie; 
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1.1.2. Agregatele folosite în realizarea straturilor de bază trebuie sa indeplinesca conditiile de 
admisibilitate aratate în tabelul 1  și nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de 
pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 
 
Zgura de furnal trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 1.  
                                             Tabel  nr. 1  

Sort /Caracteristica 
Zgură de furnal 

Conditii de admisibilitate 
0-8(16) 8-16; 16-31,5 31,5-63 

Continut de granule : 
5 5 5 -raman pe ciurul superior (dmax),%, 

max 
-trec prin ciurul inferior (dmin), %, max - 10 10 
Continut de granule alterate, moi 
friabile, poroase și vacuolare,%,max. - 10 10 

Forma granulelor : 
- 35 35 

-coeficient de forma,%,max 
Continut de impuritati: 

1 1 1 
-corpuri straine,%,max; 
fractiuni sub 0.1mm,%,max. - 3 nu este cazul 
Uzura cu masina tip Los Angeles,%, 
max - Corespunzător 

granulei Corespunzător granulei 

 
1.1.3. Zgura granulară amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8; 8-
16; 16-31,5 și 31,5-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 2.2.  
 
Zgură granulară - Conditii de admisibilitate           

          Tabel  nr.1.1  
- Caracteristici - Conditii de admisibilitate 

- Sort - 0-40 - 0-63 
- Continut de fractiuni, %, max.: 
- -sub 0.02mm 
- -sub 0.2mm 
- -0....8mm 
- -16-40mm 
- -25...63mm 

-  
- 3 

- 3...14 
- 42...65 
- 20...40 

- - 

-  
- 3 

- 2...14 
- 35...55 

- - 
- 20...40 

- Granulozitate  - Sa se inscrie în limitele din tabelul 2.3. 
- Echivalent de nisip (EN) min. - 30 
- Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % 
max. - 30 

 
Zgură granulară– granulozitate        

          Tabelul 1.2. 

Domeniu de 
granulozitat
e 

Limita 
- Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiunile de ... în mm 

- 0,0
2 

- 0,
1 

- 0,
2 - 1 - 4 - 8 

- 1
6 

- 2
5 - 40 - 63 

0...40 
inferior - 0 - 2 - 3 - 1

2 
- 2

8 
- 4

2 
- 6

0 
- 7

5 - 90 - - 

superio
r - 3 - 10 - 14 - 3

0 
- 5

0 
- 6

5 
- 8

0 
- 9

0 
- 10

0 - - 

0..63 
inferior - 0 - 1 - 2 - 8 - 2

0 
- 3

1 
- 4

8 
- 6

0 - 75 - 90 

superio
r - 3 - 10 - 14 

- 2
7 

- 4
2 

- 5
5 

- 7
0 

- 8
0 - 90 

- 10
0 
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1.1.4 Agregatele se vor aproviziona din timp în depozit pentru a se asigura omogenitatea și 
constanta calității acestora. Aprovizionarea la locul punerii în opera se va face numai dupa ce 
analizele de laborator au aratat ca au calitatea corespunzatoare. 
1.1.5 În timpul transportului de la furnizor la santier și al depozitarii, agregatele trebuie ferite de 
impurificari. 
Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi și pastrate în conditii care sa 
le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare . 
1.1.6 Controlul calității agregatelor de catre antreprenor se va face în conformitate cu 
prevederile din tabelul 5. 
1.1.7 Laboratorul santierului va tine evidenta calității agregatelor astfel: 
• Într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 
• Într-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de 
laboratorul santierului. 
1.1.8 Toate investigatiile, testele, chiriile și taxele legate de exploatarea agregatelor vor fi 
suportate de Antreprenor. 
Antreprenorul este responsabil de orice pericole față de persoane și orice daune aduse 
proprietatii publice  sau private, ca urmare a exploatarii, transportului sau depozitarii 
agregatelor. 
 
1.2   APA 
Apa necesară realizării stratului de bază, poate să provină din rețeaua publică sau din alte 
surse, dar în acest din urma caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie. 
 
1.3   CONTROLUL CALITĂȚII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR 
DE BAZĂ  
Controlul calității se face de catre antreprenor prin laboratorul sau în conformitate cu prevederile 
cuprinse în tabelul 5. 

Tabelul 5. 

Actiunea, procedeul de verificare sau 
caracteristicile care se verifica 

Frecventa minima Metode de 
determinare 
conf. STAS La aprovizionare La locul de 

punere în opera 
Examinarea datelor inscrise în certificatul de 
calitate sau certificatul de garantie 

La fiecare lot 
aprovizionat - - 

Corpuri straine: 
• argila bucati; 
• argila aderenta; 
• continutul de carbune 

In comparatie în care se 
observa prezenta lor 

Ori de cate ori apar 
factori de 

impurificare 

SR EN 
13242+A1:2008 

Continutul de granule alterate, moi, friabile, 
porase și vacuolare 

O proba la max. 500 to 
pentru fiecare sursa - SR EN 

13242+A1:2008 

Granulozitatea sorturilor 
O proba la max. 500 to  
pentru fiecare sort și 
fiecare sursa 

- 
SR EN 

13242+A1:2008 

Aspectul și forma granulelor pentru piatra 
sparta 
Coeficient de forma 

O proba la max. 500to 
pentru fiecare sort și 
fiecare sursa.  

- 
SR EN 

13242+A1:2008 

Echivalentul de nisip EN ( numai la produsele 
de balastiera) 

O proba la max. 500 to  

pentru fiecare sursa - SR EN 
13242+A1:2008 
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Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de 
sodiu ( Na2SO4) 5 cicluri 

O proba la max. 500 to  

pentru fiecare sursa - SR EN 
13242+A1:2008 

Uzura cu masina tip Los Angeles 
O proba la 500 to pentru 
fiecare sort și fiecare 
sursa 

- 
SR EN 

13242+A1:2008 

 
CAPITOLUL II - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU 

STRATUL DE BAZĂ  REALIZAT DIN ZGURĂ DE FURNAL 
 
2.1   CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale stratului de bază se stabilesc de 
catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie. 
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste: 
ρρρρdu max.P.M.=greutatea volumica în stare uscata, maxima exprimata în g/cm3; 
  Wopt. P.M.=umiditatea optima de compactare, exprimata în % 
 
2.2   CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
2.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe 
prelevate din lucrare și anume: 
  ρρρρdu ef.=greutatea volumica, în stare uscata, efectiva, exprimata în g/cm3; 
  Wef.= umiditatea efectiva de compactare, exprimata în % 
In vederea stabilirii gradului de compactare gc: 

100
max

×=
PMdu

duef

cg
ρ

ρ
 

2.2.2 La executia stratului de zgura se va urmari realizarea gradului de compactare 
corespunzator. 
 

CAPITOLUL III - REALIZAREA STRATULUI DE BAZĂ 
 

3.1   SECTORUL DE PROBA 
 
3.1.1.  In vederea stabilirii procedurii de executie și a utilajelor de asternere și compactare, 
inainte de inceperea lucrarilor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa cate un 
sector de proba  pentru fiecare sursa de agregate . 
Sectorul de proba va avea cel putin 50 ml lungime și va ocupa cel putin jumatate din latimea 
platformei. 
Experimentarea are ca scop stabilirea pe santier, în conditii de executie curenta, componenta 
atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de 
compactare, daca grosimea prevazuta în proiect se poate executa într-un strat sau doua, 
reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii respective și o suprafațăre corecta.   
Compactarea pe tronsoanele experimentale se face în prezenta Consultantului, efectuand 
controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul. 
3.1.2 Se urmareste stabilirea corecta a atelierului de cilindrare compus din rulouri compresoare 
usoare și rulouri compresoare mijlocii, a numarului minim de treceri al acestor rulouri pentru 
cilindrarea pana la fixare a zgurei granulare 31,5-63mm și în continuare, a numarului minim de 
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treceri dupa asternerea în doua reprize a zgurii  de impanare 8-16mm pana la obtinerea 
inclestarii optime. 
Cilindrarea în acest caz  se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de 
urme pe suprafață bază iar alte agregate de aceeasi marime 31,5-63 puse în față ruloului nu 
mai patrund în stratul de bază și sunt sfaramate. 
Cantitatea de apa care trebuie eventual adaugata pentru obtinerea umiditatii optime de 
compactare va fi stabilita de laboratorul de santier. Apa va fi adaugata prin stopire,  astfel incat 
sa aduca amestecul, la nivelul optim de umiditate, uniform distribuita în masa amestecului.  
Tolerantele în umiditatea amestecului sunt 1% peste, și 2% sub nivelul optim de umiditate. 
Pregatirea, executarea lucrarilor și masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate 
în prezenta Consultantului și pe cheltuiala Antreprenorului. 
3.1.3.  Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector 
de referinta pentru restul lucrarilor. 
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna în scris pentru a servi la urmarirea 
calității lucrarilor viitoare. 
3.2   EXECUTAREA STRATURILOR DE BAZĂ  
 3.2.1. Executia stratului de bază poate incepe numai dupa ce stratul de fundatie din 
balast din sectorul respectiv a fost verificat și receptionat de Consultant. 
 3.2.2. Este interzisa asternerea într-un acelasi sector de lucru a agregatelor provenind 
din depozite/surse diferite. 
Acolo unde stratul de bază nu se realizeaza pe întreaga latime a platformei, acostamentele vor 
fi completate și compactate simultan cu executia stratului de bază , astfel incat acesta sa fie 
permanent incadrat de acostamente. 
Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru 
limitarea circulatiei pe stratul compactat și finisat . 
 3.2.3. Punerea în opera 
 Strat de baza pe strat de fundatie balast  
 Zgura de furnal se asterne și se niveleaza astfel ca dupa compactare sa se obtina 
grosimea din proiect. 
 Compactarea stratului de bază  se va face cu respectarea procedurii de executie 
definitivata în urma executiei sectorului de proba. 
 Zgura de furnal se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, umezit în 
prealabil. 
 Dupa terminarea cilindrarii, zgura de furnal se impaneaza cu split 8-16 mm, dupa care se 
acopera cu savura 0-8.  
 Pentru protectia impotriva degradarii accidentale, pana la asternerea stratului urmator, 
stratul de bază  compactat și finisat, se acopera cu un strat de protectie din nisip grauntos sau 
savura. 
3.2.4. Masuri Preliminare 
La executia stratului de bază se va trece numai dupa receptionarea stratului de fundație din 
balast de catre Consultant, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini pentru realizarea 
acestor lucrari. 
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Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare punerii în 
opera a stratului de bază. 
Inainte de asternerea agregatelor din stratul de bază se vor executa lucrarile pentru drenarea 
apelor din fundatii – drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament 
sau sub rigole și racordurile stratului de bază  la acestea precum și alte lucrari prevazute în 
acest scop în proiect. 
Este interzisa asternerea într-un acelasi sector de lucru, a agregatelor provenid din depozite 
diferite. 
 
3.3   CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTARII STRATURILOR DE BAZĂ  
3.3.1. în timpul executiei straturilor de bază, verificarile și determinarile se vor face conform 
tabel 6 cu frecventa mentionata în acelasi tabel. 
In ceea ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de bază  aceasta se 
determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform „Instructiunilor tehnice 
departamentale pentru determinarea a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple 
și semirigide”, indicativ CD 31-2002.  
3.3.2. Laboratorul executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului 
executant: 
• compozitia granulometrica a agregatelor; 
• caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate 
optima, densitate maxima uscata); 
• caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta). 
•  

     Tabel 6 
Nr. 
crt. 

Determinarea, procedeul de verificare sau 
caracteristicile care se verifica 

Frecvente minime la locul de 
punere în opera 

Metode de verificare 
conf. STAS 

1 Incercarea Proctor modificata 
Pentru fiecare sursa sau la 
observarea schimbarii 
granulozitatii  

1913/13 

2 Determinarea umiditatii de compactare Minim 3 probe la o suprafață de 
2000 m2 de strat 1913/1 

3 Determinarea grosimii stratului compactat Minim 3 verificari la o suprafață 
de 2000 m2 de strat - 

4 Verificarea realizarii intensitatiide compactareQ/S zilnic - 

5 Determinarea gradului de compactare prin 
determinarea greutatii volumetrice pe teren 

Minim 3 puncte pentru 
suprafete <2000m2 și minim 5 
puncte pentru suprafete 
>2000m2 de strat 

1913/15 
12288-85 

6 Verificarea compactarii prin incercarea cu piatra 
sparta în față compresorului 

Minim 3 incercari la o suprafață 
de 2000 m2 179 

7 Determinarea capacitatii portante la nivelul 
superior al stratului de bază  

In cate doua puncte situate în 
profiluri transversale la distante 
de max 20 m unul de altul 
pentru fiecare banda cu latimea 
de 4.0 m 

Normativ 
CD 31 
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CAPITOLUL IV - CONDITII TEHNICE, REGULI și METODE DE VERIFICARE 
 
4.1   ELEMENTE GEOMETIRCE 
4.1.1 Grosimea stratului de bază este cea prevazuta în proiect și va fi verificata cu ajutorul unei 
tije metalice gradate oriunde se considera necesar dar în cel putin 3 puncte la 2000mp de strat 
executat; toleranta este de ±20mm. 
Grosimea stratului de bază  este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum 
prezentat receptiei. 
 4.1.2 Latimea stratului de bază  este cea prevazuta în proiect și se masoara oriunde se 
considera necesar, dar cel putin în fiecare profil transversal proiectat ; toleranta pentru latimea 
stratului , masurata din ax este de ± 5cm. 
 4.1.3 Panta transversala a stratului de bază  este cea a imbracamintei prevazuta în 
proiect și va fi masurata oriunde se considera necesar. 
Abaterea limita la panta este de ± 4% în valoare absoluta și va fi masurata la fiecare 25m. 
 4.1.4 Declivitatile în profil longitudinal sunt aceleasi ca și ale imbracamintilor sub care se 
executa. 
Abaterile limita la cotele bază față de cotele din proiect pot fi de ±20mm/m. 
4.2   CONDITII DE COMPACTARE 
 4.2.1 Straturile de bază trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a 
agregatelor, care se probeaza prin suprapunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura cu 
agregatul din strat și cu dimensiunea de cca. 4 cm aruncata în față cilindrului compactor. 
Compactarea se considera realizata daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere 
dislocari sau deformari. 
 4.2.2 Straturile de bază trebuie compactate pana la realizarea gradului de compactare de 
100% în cel putin 95 % din punctele masurate și a gradului de compactare de minimum  98% în 
restul punctelor masurate. 
Gradul de compactare va fi determinat ca densitate în stare uscata prinincercarea Proctor 
Modificata, conform STAS 1913/13. 
 4.2.3 Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de bază se considera realizata 
daca valoarea deformatiei elastice masurate, nu depaseste 120 1/

100 mm în nici unul din 
punctele masurate.  
Uniformitatea este considerata satisfactoare daca valorile coeficientului de neuniformitate  
<35%. 
 
4.3   CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE BAZĂ  
 Verificarea denivelarilor suprafetei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00m lungime 
astfel; 
• in profil longitudinal masuratorile se efectueaza în axul fiecarei benzi de circulatie și nu 
pot fi mai mari de ±7 mm. 
• In profil transversal, verificarea se efectueaza în dreptul profilelor din proiect și nu pot fi 
mai mari de ± 5 mm. 
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In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute în prezentul caiet de sarcini se va 
face corectarea suprafetei stratului de baza de catre constructor. 
 

CAPITOLUL V - RECEPTIA LUCRARILOR 
 

5.1   RECEPTIA PE FAZA A LUCRARILOR  
Receptia pe faza a lucrarilor se efectueaza atunci când toate lucrarile prevazute în 
documentatie sunt complet terminate și toate verificarile sunt efectuate în conformitate cu 
prevederile prezentului Caiet de Sarcini. 
Comisia de receptie examineaza lucrarile și verifica indeplinirea conditiilor de executie și 
calitatile impuse de proiect și Caietul de Sarcini, precum și constatarile consemnate pe 
parcursul executiei de catre organele de control abilitate.  
In urma acestei receptii se incheie ,,Proces verbal de receptie pe faza’’ în care sunt specificate 
remedierile care sunt necesare, termenul de executie a acestora și recomandari cu privire la 
modul de tinere sub bservatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri față de 
prevedeile prezentului Caiet de Sarcini. 
 
 
 
5.2   RECEPTIA PRELIMINARA  
Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a întregii lucrari conform normelor 
legale în vigoare . 
Comisia de receptie va examina lucrarile față de documentatia de control și procesele verbale 
de receptie pe faze , intocmite în timpul executiei lucrarilor. 
 
5.3   RECEPTIA FINALA 
Receptia finala a lucrarilor se face  dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia 
în conformitate cu prescriptiile legale în vigoare. 
 
 

CAPITOLUL 3.  DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI 
EVACUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

 
I. GENERALITATI 
  

1.Obiect şi domeniu de aplicare 
 Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea dispozitivelor de scurgere şi evacuarea 
apelor de suprafaţă: 

o şanţuri/rigole la marginea platformei 
o lucrări de canalizare pluviala prin rigole carosabile. 
o drenuri şi dispozitive de colectare şi evacuare a apelor din corpul drumului 

 El cuprinde condiţiile tehnice, care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor 
dispozitive şi controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor 
proiectelor de execuţie. 
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2. Prevederi generale 
Antreprenorul este obligat: 

o să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru 
respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini 

o să asigure prin laboratorul propriu sau al altor laboratoare autorizate, efectuarea 
tuturor încercărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini 

 În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va 
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 
 
II. 1 – ŞANŢURI / RIGOLE  

 

Pichetarea se face de către antreprenor pe baza planurilor de execuţie, pe care le va 
respecta în tocmai şi se aprobă de către diriginte consemnându-se în registrul de şantier. 
 Săpăturile pentru şanţuri / rigole vor fi executate cu respectarea strictă a cotei, pantei şi a 
profilului, precum şi a amplasamentului acestora faţă de axa drumului.  
 Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit la o distanţă, care 
nu va depăşi 1 km, decât în cazul unor prevederi speciale. 
   

Panta longitudinală minimă va fi de 0,25 % în teren natural. 
 
Pantele maxime admise pentru şanţuri şi rigole neprotejate sunt date în tabelul 1. 

        Tabelul nr.1 

DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PĂMÂNTURI PANTA MAX: ADMISĂ % 

Pământuri coezive cu compresibilitate mare 0,5 
Pământuri coezive cu compresibilitate redusă: 
- nisipuri prăfoase şi argiloase  
- prafuri argiloase nisipoase 
- argile prăfoase şi nisipoase 

 
1,0 
2,0 
3,0 

Pământuri necoezive grosiere: 
- pietriş (2 – 20 mm)  
- bolovăniş (20 – 200 mm) 
- blocuri (peste 200 mm) 

 
3,0 
4,0 
5,0 

Pământuri necoezive de granulaţie mijlocie şi fină: 
- nisip făinos şi fin (0,05 – 0,25 mm) 
- nisip mijlociu şi mare (0,25 – 2,00 mm) 
- nisip cu pietriş  

 
0,5 
1,0 
2,0 

 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Lucrările privind scurgerea şi evacuarea apelor de suprafaţă vor fi supuse de regulă unei 

recepţii preliminare şi unei recepţii finale, iar acolo unde sunt lucrări ascunse, care necesită să 
fie controlate şi recepţionate, acestea vor fi supuse şi recepţiei pe faze de execuţie. 
Recepţia preliminară 
 La terminarea lucrărilor se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor 
verificându-se : 
- concordanţa cu prevederile proiectului şi a caietelor de sarcini; 
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- condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul 
execuţiei de către organele de control. 

Recepţia finală 
 La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat lucrările, 
dacă au funcţionat bine şi au fost bine întreţinute. 

 
 

CAPITOLUL 4. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII 
 

 La executarea lucrărilor de construcţii aferente structurii de rezistenţă se vor respecta 
măsurile de protecţia muncii prevăzute în actele normative, normele şi ordinele specifice în 
vigoare.   

Dintre acestea se amintesc: 
Legea 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 
H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metotologice de aplicare a prevederilor Legii 

Securitatii si Sanatatii in Munca 
H.G.nr.1091/2006 privind Cerinte Minime de Securitate si Sanatate pentru Locul de Munca 
H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru Semnalizarea de Securitate si / sau de 

Sanatate la locul de munca 
H.G.nr.1146/2006 privind cerintele minime pentru de Securitate si Sanatate pentru 

utilizarea in munca de catre lucratori a Echipamentelor de Munca 
H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a Echipamentelor Individuale de Protectie la locul de 
munca 

H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Manipularea 
Manuala A Maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de 
afectiuni dorsolombare 

H.G.nr.1136/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate referitoare la 
expunerea lucrarilor la riscul generate de Campuri Electromagnetice 

H.G.nr.300/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Santierele 
Temporare sau Mobile 

Legea 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor 
OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor 
Ordin nr.786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si 

internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 
instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta 

Legea 481/2004 privind protectia civila * Republicata * 

Normativul nr. C 
300/1994 

de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora 

  
În cadrul activităţii de protecţia muncii desfăşurate de unităţile participante la executarea 

lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri de introducerea imediată în practică (instructaje, 
măsuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizărilor şi completărilor la normele de 
protecţia muncii existente, precum şi a celor nou apărute, sub formă de legi, norme şi normative 
sau regulamente, astfel încât activitatea de protecţia muncii şi igiena muncii să se desfăşoare 
pe baza actelor normative aflate în vigoare la data execuţiei. 
 Organizarea activităţii de protecţia muncii se va face, atât la nivelul unităţilor de uzinare, 
cât şi a unităţilor de execuţie pe şantier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative în vigoare, 
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stabilindu-se în mod clar responsabilităţile factorilor implicaţi (conducerea unităţilor, şefii 
punctelor de lucru, şefii formaţiunilor de lucru şi întreg personalul muncitor, personalul 
desemnat pentru desfăşurarea activităţii de protecţia muncii precum şi proiectanţii care execută 
documentaţii tehnologice pentru lucrări de construcţii). 
 Devizele ofertă pentru lucrările de executat vor cuprinde şi fondurile necesare realizării 
măsurilor de protecţie a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic şi a proiectului de 
execuţie. În cadrul proiectului de execuţie s-a cuprins o listă de lucrări necesare în scopul 
prevenirii accidentelor (parapeţi de siguranţă, podine de lucru, tăbliţe indicatoare, dispozitive de 
siguranţă, etc.) 
 În cadrul proiectului de organizare de şantier, întocmit de către unităţile executante de 
lucrări de construcţii, se vor cuprinde, de asemenea, măsurile de protecţia muncii şi prevenirea 
accidentelor sau avariilor de reţele existente pe amplasament sau în imediata vecinătate.  În 
cazul în care există pericolul ca braţul, cârligul, sarcina din cârlig sau cablul macaralei să se 
atingă de conductorii unor reţele electrice, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestui 
neajuns (devierea liniilor sau reamplasarea macaralei, etc.). Când nu este posibil acest lucru, 
nu se va lucra cu macaraua decât după scoaterea din funcţie a liniei electrice respective. În 
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor 
proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de 
protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectia si 
avertizare, precum si cele pentru identificare în viitor al traseelor retelelor subterane proiectate 
si executate. 
 Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atât ziua cât si noaptea, prin indicatoare 
de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, în 
functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate. La cartea 
constructiei trebuie neaparat anexate si plansele continând retele subterane cu caracteristicile 
lor, asa cum ele au fost real executate. 
 În afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea 
incendiilor prevazute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile 
de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza 
proiectului de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportându-se din cota de organizare de 
santier sau din cota de cheltuieli indirecte.  

În continuare se amintesc câteva măsuri de protecţia muncii în scopul atenţionării asupra 
lor (însă executantul lucrărilor nu se va limita la această listă, fiind obligatorie respectarea şi 
aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare). 
a) organizarea activităţii de protecţia muncii va cuprinde toate aspectele prevăzute prin 

actele normative, ca de exemplu: 
− instructajul de protecţie şi igienă a muncii 
− controlul medical al personalului 
− propaganda de protecţie şi igienă a muncii 
− repartizarea personalului la locurile de muncă 
− reguli de igienă a muncii şi acordarea primului ajutor în caz de accidente 
− instruirea personalului muncitor şi de conducere asupra riscurilor profesionale în construcţii, 

precum şi asupra mijloacelor de combatere a lor 
− asigurarea cu mijloace individuale de protecţie 
− asigurarea cu dispozitive de siguranţă şi securitate a muncii 
− luarea de măsuri speciale de protecţie şi securitate a muncii la executarea lucrărilor pe timp 

friguros 
b) măsuri de protecţia muncii la executarea lucrărilor de: 
1. încărcare, descărcare şi depozitare a materialelor 
− lucrările se vor executa în locuri special amenajate şi nepericuloase pentru muncitori 
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− la operaţiunile manuale de încărcare şi descărcare se vor folosi angajaţi care întrunesc 
condiţiile prevăzute prin lege 

− se vor folosi utilaje, dispozitive şi echipamente corespunzătoare pentru asigurarea unei 
depline securităţi a muncii 

− se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutăţi maxime manevrabile 
manual, etc.) 

− se interzice staţionarea sau circulaţia sub materialele transportate la înălţime, precum şi în 
zona de acţiune a utilajelor care execută manevrarea materialelor 

− se vor respecta prevederile legale în vigoare cu privire la executarea acestui gen de operaţii 
în depozite, în staţii CFR (proprii sau nu) sau în cazul unor materiale speciale (acizi, butelii 
cu diverse gaze, substanţe toxice sau explozive, etc.) 

2. instalaţii electrice de şantier 
− se vor respecta măsurile specifice de protecţie prin: protejarea corectă a conductorilor 

electrici, pozarea lor în locuri fixe şi sigure în scopul evitării atingerilor întâmplătoare, 
utilizarea unor accesorii electrice (lămpi, etc.) fără defecţiuni şi fără riscul atingerilor 
întâmplătoare a părţilor de protecţie, separarea de protecţie a utilajelor, folosirea 
echipamentului de protecţie corespunzător pentru evitarea electrocutărilor, protecţia prin 
legarea la pământ sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pământ, etc. 

− toate utilajele cu funcţionare electrică se vor verifica înainte de începerea lucrului. La montarea lor şi 
încercările de funcţionare se va verifica legarea la pământ şi la conductorul de nul 

− conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorări 
3. terasamente 
− înainte de începerea lucrărilor de săpături se va preda constructorului (prin grija 

beneficiarului) o schiţă de plan conţinând toate reţelele sau construcţiilor subterane ce se 
găsesc pe amplasament 

− executarea săpăturilor în zona cablurilor electrice subterane se va face numai după 
scoaterea acestora de sub tensiune 

− se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea prăbuşirii malurilor săpăturilor 
(sprijiniri, interzicerea depozitării pământului la marginea săpăturii, a circulaţiei mjloacelor de 
transport şi ridicat în apropierea săpăturilor, etc.) 

− îngrădirea locurilor de unitate publică situate în zona săpăturilor cu parapeţi de protecţie (h ≥ 
1,0 m), dispunerea de tăbliţe indicatoare, podeţe cu balustrade la trecerea peste şanţurile 
săpate, asigurarea iluminării acestor locuri pe timpul nopţii 

− se va controla sistematic starea taluzurilor 
− se vor utiliza echipamente de lucru corespunzătoare, dispozitive (podine, scări, etc.) 

adecvate, precum şi utilaje a căror funcţionare a fost verificată 
4. turnarea mixturilor asfaltice 
− şefii de şantier, şefii de puncte de lucru, maiştrii şi şefii de echipă îşi vor îndeplini cu stricteţe 

atribuţiunile şi obligaţiile cu privire la instructajul de protecţie a muncii, propaganda privind 
protecţia muncii, să urmărească aplicarea la locul de muncă a măsurilor de protecţia muncii, 
să asigure securitatea muncii 

c)  Prin proiectul de organizare de şantier întocmit de unităţile de construcţii-montaj se vor 
preciza măsurile cu privire la accesul în şantier al utilajelor, circulaţia auto şi pe cale ferată în 
interiorul şantierului, transportul materialelor, organizarea depozitelor de şantier. Şantierul se va 
delimita de locurile publice din zonă prin împrejmuire şi efectuare a pazei permanente şi 
controlul persoanelor care intră în şantier.  

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea şantierului cu energie electrică, 
apă tehnologică şi potabilă.  

Se vor plasa tăbliţe indicatoare în locuri periculoase. 
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 Proiectul de organizare de şantier va cuprinde toate măsurile necesare desfăşurării 
execuţiei în bune condiţiuni, fără pericol de accidente şi avarii reţele, prin dezafectarea, mutarea 
sau devierea, sau scoaterea temporară din funcţiune a reţelelor aflate pe amplasament, 
respectiv în imediata vecinătate a şantierului. 
 
 
DISPOZIŢII FINALE 
 
 În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale privind calitatea în construcţii, 
beneficiarul (în calitate de investitor, administrator şi utilizator al construcţiei) îi va revine 
obligaţia de a asigura recepţia lucrărilor pe parcurs şi la terminarea lor, de a asigura întocmirea 
cărţii tehnice a construcţiei, conform normelor tehnice aflate în vigoare (HG 51/1996). 
 De asemenea, beneficiarul, în calitate de administrator şi utilizator al construcţiei îi revine 
obligaţia de folosire a construcţiei în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică, 
de a efectua urmărirea comportării în timp a construcţiei şi de a efectua la timp lucrările de 
întreţinere şi reparaţii ori de câte ori este necesar.  
 În acest sens, în continuare se fac câteva precizări cu privire la întreţinerea şi 
exploatarea construcţiei: 

− se va efectua verificarea periodică a lucrărilor conform “Programului de urmărire a 
comportării în exploatare, intervenţiilor în timp şi postutilizarea construcţiei”; 

− se vor lua măsuri de evitare a apariţiei coroziunii betonului la toate elementele 
structurale şi nestructurale;  

orice modificări structurale sau nestructurale se vor efectua numai cu acordul scris al 
proiectantului sau pe baza unei expertize tehnice de specialitate.  
 
NOTĂ  

Caietul de carcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS- uri, 
normative, instrucţiuni tehnice, etc.), în vigoare la data elaborării proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de 
sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt 
obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

 
 
 
 

S.C. MANU CONSULTING S.R.L. 
 

Întocmit: ing Apadean Andreea  
 
 
 

Verificat : ing.Manu Gheorghe 
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LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI 



AUTORITATE CONTRACTANTA COMUNA FARLIUG(CONSILIUL LOCAL)

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli
Valoarea cheltuielilor / obiect,

exclusiv T.V.A. Din care C+M

FORMULARUL F1

Mii lei Mii leiMii euro *) Mii euro *)

Nr. Capitol/
Subcapitol Deviz

general

0 1 2 3 4 5 6

1 1.2              Amenajarea terenului
2 1.3              Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
3    2              Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
4 3.1              Studii de teren
5 3.3              Proiectare (in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistem "design & build")
6    4              Investitia de baza

7 5.1              Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL ( inclusiv TVA )

C.O.C.C.  S.A.    System DELTA  - 2000 PAG : 1/1

PROIECTANTUL
SC MANU CONSULTING SRL

INTRETINERE/REPARATII  DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA ACCES CIMITIR GORONITA

02 - STRADA
01 -DRUM DE EXPLOATARE

http://www.pdffactory.com


Nr. cap./
subcap deviz

pe obiect

AUTORITATEA CONTRACTANTA

OBIECTIVUL

COMUNA FARLIUG(CONSILIUL LOCAL)

10 INTRETINERE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA ACCES C

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI
PE OBIECTUL : 01DRUM DE  EXPLOATARE

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

Mii lei Mii euro *)

Valoarea, exclusiv T.V.A.

0 2 3 41

I              Lucrari de constructii
1 DE205801

TOTAL

II              Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL

III              Procurare
 - Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
 - Utilaje si echipamente de transport
 - Dotãri, inclusiv utilaje si echipamente cu duratã mare de serviciu

TOTAL

Total valoare ( exclusiv TVA )

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL ( inclusiv TVA )

C.O.C.C.  S.A.    System DELTA  - 2000 PAG : 1/1

*) Cursul de referinta = 5 LEI /EURO

FORMULARUL F2

PROIECTANTUL
SC MANU CONSULTING SRL

http://www.pdffactory.com


Nr. cap./
subcap deviz

pe obiect

AUTORITATEA CONTRACTANTA

OBIECTIVUL

COMUNA FARLIUG(CONSILIUL LOCAL)

10 INTRETINERE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA ACCES C

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI
PE OBIECTUL : 02STRADA

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

Mii lei Mii euro *)

Valoarea, exclusiv T.V.A.

0 2 3 41

I              Lucrari de constructii
1 STRADA ACCES CIMITIR02

TOTAL

II              Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL

III              Procurare
 - Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
 - Utilaje si echipamente de transport
 - Dotãri, inclusiv utilaje si echipamente cu duratã mare de serviciu

TOTAL

Total valoare ( exclusiv TVA )

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL ( inclusiv TVA )

C.O.C.C.  S.A.    System DELTA  - 2000 PAG : 1/1

*) Cursul de referinta = 5 LEI /EURO

FORMULARUL F2

PROIECTANTUL
SC MANU CONSULTING SRL

http://www.pdffactory.com


AUTORITATE CONTRACTANTA
OFERTANTUL
OBIECTIVUL
OBIECTUL

LISTA CUPRINZAND CANTITÃTILE DE LUCRÃRI

Numar
curent

U.M. Cantitatea

COMUNA FARLIUG(CONSILIUL LOCAL)

10 INTRETINERE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA ACCES C
01 DRUM DE  EXPLOATARE

DE2058CATEGORIA DE LUCRARI

CAPITOLUL DE LUCRARI Pretul unitar

 TOTAL
( 3 x 4 )

FORMULARUL F3

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

0 431 52

Sapat.in profil mixt cu buld.pe tract.81-180cp inclus.imping.pin.la 10 m ter.cat.3

001  TSC20B1 100 METRI CUBI 2.400Editia : '82

Spor pt. fiecare 10 m in plus la tsc20b1 buldozer de 81-180 cp teren categoria 3

002  TSC22H1 100 METRI CUBI 4.800Editia : '82

Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren
cat 3

003  TSC17C1 100 METRI 5.000Editia : '82

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu
sfarim.bulg.teren mijl.

004  TSD01B1 METRU CUB 100.000Editia : '82

Strat fund. agreg. amestecuri optimale executat cu asternere manuala

008   DA18A1 METRU CUB 400.000Editia : '82

ZGURA DE FURNAL AMESTEC OPTIMAL  0-8-16-31.5-125 MM

009 371011261100 TONE 520.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe

Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton.etcpe
d

Utilaje si mij transp pt rep. si intret. drumuri: autovehicol special cu caroserie LEA
de 6,5 t

012   DI19G1 ORE 36.000Editia : '82

C.O.C.C.  S.A.  System DELTA - 2000 PAG : 1/2Obiectiv : 10 Deviz : 01

010  TRA01A... Editia : '82 TONE 520.000

.
dist.=...km

011  TRA05A....     Editia : '82 TONE 20.000

http://www.pdffactory.com


0 431 52

Intocmit :

Verificat:

C.O.C.C.  S.A.  System DELTA - 2000 PAG : 2/2Obiectiv : 10 Deviz : 01

PROIECTANTUL  (BENEFICIAR)
SC MANU CONSULTING SRL

http://www.pdffactory.com


AUTORITATE CONTRACTANTA
OFERTANTUL
OBIECTIVUL
OBIECTUL

LISTA CUPRINZAND CANTITÃTILE DE LUCRÃRI

Numar
curent

U.M. Cantitatea

COMUNA FARLIUG(CONSILIUL LOCAL)

10 INTRETINERE DE2058 ACCES CIMITIR SI STRADA ACCES C
02 STRADA

STRADA ACCES CIMITIRCATEGORIA DE LUCRARI

CAPITOLUL DE LUCRARI Pretul unitar

 TOTAL
( 3 x 4 )

FORMULARUL F3

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

0 431 52

Sapat.in profil mixt cu buld.pe tract.81-180cp inclus.imping.pin.la 10 m ter.cat.3

001  TSC20B1 100 METRI CUBI 3.000Editia : '82

Spor pt. fiecare 10 m in plus la tsc20b1 buldozer de 81-180 cp teren categoria 3

002  TSC22H1 100 METRI CUBI 6.000Editia : '82

Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren
cat 3

003  TSC17C1 100 METRI 4.600Editia : '82

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu
sfarim.bulg.teren mijl.

004  TSD01B1 METRU CUB 92.000Editia : '82

Strat fund. agreg. amestecuri optimale executat cu asternere manuala

005   DA18A1 METRU CUB 375.000Editia : '82

ZGURA DE FURNAL AMESTEC OPTIMAL  0-8-16-31.5-125 MM

006 371011261100 TONE 488.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe

Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton.etcpe
d

Utilaje si mij transp pt rep. si intret. drumuri: autovehicol special cu caroserie LEA
de 6,5 t

009   DI19G1 ORE 34.000Editia : '82
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI 

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT  

LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

  

Nr.crt. Denumire 

1 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu 

2 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De 

Muncă 

3 Declaratie privind conflicul de interese  

4 Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale 

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute 

in documentatia de atribuire 

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

7 Formular propunere financiara 

8 Declaraţie privind eligibilitatea 

9 Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

10 Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

11 Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

12 Declarație privind termenul de garanție acordat 
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 Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 

                                 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

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

…………………………………………., ofertant la achizitia directa pentru executia: ………………….(obiectivul de 

invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã 

vom respecta si implementa executarea 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 că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 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 » 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei      ............................................ 

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

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

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

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

Data                                                                 ................................................... 
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Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relațiilor De 

Munca 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare) 

declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executarea 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 social si al 

relatiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

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 » 

 

 

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

Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

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

Ţara de reşedinţă         ..................................................... 

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 

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

Data                                                                 ...................................................   
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN 

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 
 

 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR. 

98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

 

Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al 

.................................................................. cu sediul in ………………………………………………………………, 

localitatea ………………………….., judet ………………, în calitate de ofertant la achizitia directa pentru 

atribuirea contractului având ca obiect 

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ cod CPV 

__________________________________________________ organizată de COMUNEI FARLIUG, declar pe proprie 

răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din situaţiile 

prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv: 

 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante; 

- nu am 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. 

 

Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului sau, în cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului. 

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

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 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al 

................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele 

asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei achizitii 

directe şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere. 

Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari. 
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Formularul  DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR 

BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI 

PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE 

 

 

     Subsemnatul _________________________________________________________________________________, 

reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________________________, 

participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin  anunt publicitar  având  ca  

obiect  „____________________________________________________________________________”, mentionez ca am 

luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini, 

respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in 

vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea 

lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii 

acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru 

beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul 

cerintelor din normative. 

 

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor. 

 

Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in 

sarcina ____________________________________________________________________________________________, iar 

soluțiile adoptate vor corespunde situației reale din teren. 

 

Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de oferte asa cum a fost publicat 

pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.  

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a 

dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Farliug are statutul de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual 

contract, sunt prelucrate de Comuna Farliug, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în 

desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va 

fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date 

cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după 

sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi 

de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. 

nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și 

neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, 

în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 

 

 

Semnătură Dată 
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Formularul  FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

     Către ........................... 

 (denumirea autorității contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 

„...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere 

şi în cifre), fără TVA. 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât 

mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 

graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem această 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.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: 

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativa” 

 nu depunem oferta 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 buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..  

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

 

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate de subcontractanți  _________ (% din prețul 

total ofertat) 

   

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :  _________ 

          in cuantum de:                _________ (%) 

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din prețul total ofertat, fără TVA) 

 

3. Perioada de garanție acordata lucrării     _________ luni 

    

4. Durata de realizare                _________  luni 

                         

         

 

    

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

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. 181-185din Legea 

nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

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

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din 

Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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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. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în 

calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod 

CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,  

declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 

nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 

pe care-l reprezint.  

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. 
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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 :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Formularul  DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT 

 

Ofertant, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT 

 

 

Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al  __________________________________, 

participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea 

„________________________________________________________”, declar pe propria  răspundere că perioada de 

garanție acordată lucrărilor executate pe___________________________________ o ofertează și și-o asumă 

pentru lucrarea „_________________________________________________” este de _____ luni și decurge de la 

data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

 

Lucrările ce urmează a fi executate în perioada de garanție conform clauzelor contractuale, sunt toate 

lucrările necesare pentru remedierea / îndepărtarea defecţiunilor sau degradărilor aparute, cu riscul 

si pe cheltuiala proprie. 

 

Având în vedere că toate materialele folosite se încadrează, din punct de vedere al calității, în 

normativele tehnice în vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrările menționate în caietul de sarcini 

sunt de înaltă performanță, putem menționa că lucrările care se vor executa se pot încadra la o 

perioada de garanție de ______ luni.  

 

După executarea lucrărilor constructorul va trebui să urmărească comportarea în exploatare, în timp, 

precum și intervenția rapidă în vederea eliminării apariției unor defecțiuni din vina sa, pe toată 

perioada de garanție. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este conform documentației de 

atribuire.  

 

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a 

calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor 

realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare. 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de  

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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Nr.                           

     

Data ______  / ______ / _______________                

 

 

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE) 

PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

 

AVAND CA TEMEI LEGAL 

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE  EXECUTIE (“CONTRACTUL”) 

Intre 

ACHIZITOR – COMUNA FARLIUG 

cu sediul în Comuna Farliug, loc. Farliug, nr. 80, telefon/fax +40 255235414/+40 255235401  , CUI 

3227815, reprezentata prin Elena Adriana SARAOR, functia Primar, în calitate de achizitor. 

si 

EXECUTANT – SC _____________________________________ 

cu sediul in localitatea _______________________, str. ________________________________, jud. 

_____________________, înmatriculata la Registrul Comertului _____________________ cu numarul 

_________________________, CIF: ________________________, cont _________________________________ deschis la 

Trezoreria Statului, reprezentata prin  administrator  -  _______________________________, in calitate de 

Antreprenor, pe de alta parte.  
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1. Definiţii  

În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii: 

1.1 Părţile contractante - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.  

1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi 

succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în 

înțelesul legislației achizițiilor.   

1.3 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu 

realizarea obiectului Contractului.  

1.4 Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între 

unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de 

lucrări şi servicii de proiectare.  

1.5 Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național 

de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;  

1.6 Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 

lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

1.7  Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate 

obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este 

urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă 

pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu 

au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate 

competentă.  

1.8 Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru 

relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor 

acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.   

1.9 Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

1.10 Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

1.11 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 

contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligaţiilor din contract;  

1.12 Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de 

execuţie emis de Achizitor.  
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1.13 Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform 

Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;  

1.14 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu 

executarea contractului, conform Ofertei.  

1.15 Documentele Executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă 

există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'  

1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv 

dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.  

1.17 Ţară - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.  

1.18 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.   

1.19 Materiale înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru 

realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.  

1.20 Echipamente înseamnă maşinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu 

montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face 

obiectul prezentului contract.  

1.21 Amplasament înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform 

autorizației de construire.  

1.22 Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce 

cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului  

1.23 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie realizate de către 

Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor 

publice/sectoriale.  

1.24 Instrucţiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de 

reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea 

obligaţiilor din contract.  

1.25 Perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei 

finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala 

sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor 

tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.  

1.26 Diverse şi neprevăzute - reprezintă un procent din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în 

Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe 

parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi 

incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se 

plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat 

de părţi.  
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1.27 Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută 

anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul 

prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest 

scop.  

1.28 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările 

de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat 

Amplasamentul/Șantierul.  

1.29 Teste -  înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru executarea 

corectă și conformă a proiectului  

1.30 Probe - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia ori de câte 

ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității lucrărilor executate.  

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI   

2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul LUCRARI DE 

INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 

2.2 1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.3 2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

2.4 Executantul se obliga să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate 

în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII 

PENTRU OBIECTIVELE 

2.5 1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.6 2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

 

3. PREŢUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI   

3.1 - Executantul se obligă să execute obiectul contractului de LUCRARI DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU 

OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA 

 în mod corespunzător în perioada convenita prin prezentul contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

 

3.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de  LUCRARI 

DE INTRETINERE/REPARATII PENTRU OBIECTIVELE 

1.DRUM DE EXPLOATARE DE 2508 ACCES CIMITIR, SAT SCAIUS, COMUNA FARLIUG 

2.STRADA DE ACCES CIMITIR GORONITA  

în mod corespunzător, în perioada convenită prin prezenatul contract și în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 

 

3.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de 

către achizitor este de _________________________________________ lei, fara TVA, la care se adauga TVA. 

mailto:primariafarliug@yahoo.com


            COMUNA FARLIUG       

                                  [ACHIZITII PUBLICE] 

Adresa  Str. Principala Nr. 80 / localitatea Farliug / Jud.Caraş-Severin 
Cod postal 327200 
Telefon  +40 255 235 414 
Fax  +40 255 235 401 
Email  primariafarliug@yahoo.com  
 
 

5 
 

3.4  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, durata de executie a lucrarii find de 

_________ luni, perioada de garantie fiind de __________ luni. 

3.5 Durata de execuție a prezentului contract este de:  

- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: ____________ luni de la primirea ordinului de incepere a 

lucrarilor din partea beneficiarului. 

 

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei: 

a. Documentatia de ofertare 

b. Oferta depusa 

c. Garantia de buna executie 

 

5. Interpretări  

5.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural 

şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor  

6.1 In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile 

propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență 

este cea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”. 

6.2 Evaluarea Lucrărilor Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară.  

63 Situaţii de Lucrări se intocmesc in funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire a lucrărilor 

determinat în valori relative) așa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.  

6.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele de 

şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor. 

Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată. 

6.5 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 7 zile de la înregistrarea acestora 

la sediul Achizitorului.  

6.6 Plăţile parţiale se efectuează, conform facturii fiscale transmisa de către Executant, emisă în temeiul situațiilor 

de plată acceptate de Achizitor insoțită de procesul verbal de recepție parțială și nu influenţează responsabilitatea 

şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor executate, de către 

Achizitor.  

6.7 In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de lucrări face obiectul 

unui diferend între părtile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinţă, una 

dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată competente, Executantul va achita sumele ce 

exced obiectului litigiului.  
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6.8  In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de lucrări, Achizitorul 

va efectua plata acestor sume în termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisă de către Executant în temeiul 

încheierii acordului amiabil.  

7.Comunicarea 

7.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către 

o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise 

celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.  

7.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 

7.3 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica 

de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.  

 

8 . Achizitorul  

8.1 Dreptul de Acces pe Amplasament  

Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini 

care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.   

8.2 Autorizaţii şi Acorduri  

Executantul are obligația de a obtine toate autorizațiile și avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a 

execuției lucrărilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de 

sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Executant a oricăror acorduri, 

avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului, 

dacă este cazul. 

8.3 Instrucţiuni emise de către Achizitor  

Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor, 

inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.  

În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, 

va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucţiunii. Transmiterea acestor 

obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar 

conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale 

sau penale a Executantului.  

 8.4 Aprobări  

Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de 

obligaţiile sale.  

In privinţa obligaţiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, 

tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.  

8.5 Notificări / Comunicări  

8.5.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabila îndeplinită 

dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  

8.5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primirii.   
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8.5.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de 

destinatar la momentul confirmării de către acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmări primirea se consideră 

efectuată la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de către expeditor.  

8.5.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate 

prin una din modalităţile mai sus prevăzute.  

 

9. Reprezentantul Achizitorului1   

9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri.  

 

 10. Obligațiile Executantului  

10.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 23-

25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta 

va proiecta, executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instrucţiunile 

Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de 

muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.  

10.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și 

calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, va 

corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua 

sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în 

contract.  

10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii 

acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit 

10.4 Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.  

10.5 Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi  siguranţa tuturor lucrarilor 

executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi 

reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale 

Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de 

daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane.  

10.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după 

caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.  

 10.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate 

sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract  și cu încadrarea în procentul de diverse și 

neprevăzute precizat în Contract. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul 

să solicite plata valorii respectivelor lucrări.  
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10.8 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor 

echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale.  

 

10.9 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 

aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.  

10.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul perioadei 

de garanţie, Executantul are obligaţia:  

a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;  

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă 

şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, 

în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului, pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă 

sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori 

generaţi de metodele sale de lucru;  

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, detaliile de execuţie aprobate 

de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele 

de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale 

înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.  

e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea căilor de 

acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în 

posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare 

de şantier;  

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;  

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;  

h) Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 

în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;  

i) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare;  

j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform modelelor 

primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Achizitor;  

k) 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;  

I)  de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si 

respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces 

verbal incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;  

m) de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;  

n) de a instiinţa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi 

cauza respectivei intârzieri.  
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o) de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, 

monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele Achizitorului toate 

autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.  

10.11 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor 

si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului 

realizat.  

10.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de acces.  

10.13 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 nerespectarea 

obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.  

10.14 Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului 

potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.  

10.15 Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa 

fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 

sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura 

în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.  

10.16 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel 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.  

10.17 In situatia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea 

sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.  

10.18 Costurile pentru racordarea si consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.  

10.19 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare si potrivit prezentului contract.  

10.20 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului documentaţia de 

funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 

si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul și documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcţiei, 

întocmită potrivit legislaţiei în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica, 

Executantul va preda Achizitorului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor 

achiziţionate si montate potrivit contractului.  

10.21 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul 

Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în 

vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă. 

Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și 

sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.  

10.22 Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate 

taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.  

10.23 Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse. 

Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.  

mailto:primariafarliug@yahoo.com


            COMUNA FARLIUG       

                                  [ACHIZITII PUBLICE] 

Adresa  Str. Principala Nr. 80 / localitatea Farliug / Jud.Caraş-Severin 
Cod postal 327200 
Telefon  +40 255 235 414 
Fax  +40 255 235 401 
Email  primariafarliug@yahoo.com  
 
 

10 
 

10.24 Executantul are obligația de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin 

executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului. 

10.25 Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta 

în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în vederea 

încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.  

10.26 Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru 

îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.  

10.27 Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.  

10.28       Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin 

simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără 

intervenţia instanţei de judecată, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii : 

- Dacă Executantul nu începe lucrările la data stabilită sau le intrerupe in mod nejustificat; 

- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la 

contract);  

- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie – principale sau intermediare – 

prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca 

respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;  

- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate, 

respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.  

10.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod 

corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a 

oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor 

sale contractuale.  

10.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile 

inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligânde-se să achite în întregime valoarea contractului precum și să acopere 

toate prejudiciile cauzate Achizitorului.  

 

11. Documentatia tehnico-economica 

11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza căreia 

urmeaza sa se execute lucrairle. 

12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor  

12.1 Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de 

construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu 

prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea 

acţiunii în daune.  

12.2 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de 

proprietate asupra construcţiilor.  

12.3 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală si este 

de 36 luni. 

12.4 In 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 pe cheltuiala proprie  

12.5 Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 

defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor 

sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în 
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perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea 

notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp 

posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție 

cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.  

12.6 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala 

acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  

i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile 

documentației tehnico-economice; 

 ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect 

însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii) 

neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre  obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în 

baza contractului.  

12.7 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul   este liber să 

contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie 

recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna 

execuţie.  

12.8 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:  

a) 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 ori în 

legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi  

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna 

rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 

13. Subcontractarea  

13.1 Nu e cazul  

  

14. Terţul Sustinator  

14.1 Nu este cazul 

 

15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

15.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără T.V.A. pe o perioadă 

egală cu perioada de valabilitate a contractului, conform prevederilor legale. 

15.2. Garanţia de bună execuţie se constituie astfel: 

a.  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt 

stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 

aplicându-se în mod corespunzător. 

sau 

b. prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 
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sau 

c. prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a unor sume în numerar, in cazul în care valoarea garanţiei de 

bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei 

15.3. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de achiziție publică, executantul are obligatia 

de a constitui garantia de buna executie.  

15.4. In cazul garantiei constituita prin retineri succesive, pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie 

publica, autoritatea contractanta se obligă sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele 

datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul 

de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.  

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre 

contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna 

executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis 

la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al 

autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 

scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis 

este purtator de dobanda in favoarea contractantului. 

15.5 - 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.  

15.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din 

HG 395/2016: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-

verbal de recepţie finală. 

15.7 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 16. Securitate si sanatatea in munca   

16.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu. 

Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel 

de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în 

permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate 

măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.   
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16.3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care 

desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 

și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută 

pe timpul desfăşurării contractului.  

16.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în 

muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.  

16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va 

păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată 

lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.   

16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr. 

1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

17. Riscurile contractului  

17.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia 

cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele 

situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:  

(a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în 

Contract;  

(b) suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;  

(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care 

nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat 

Achizitorului;  

(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este 

specificat în Contract;  

(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.  

18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor  

18.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului 

convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in cuantum de:  

a) 1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG 

nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare) in situatia 

epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la 

data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.  

18.1 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere 

sau efectuarea vreunei alte formalități.  

18.2 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate. 
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18.3 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei 

amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva 

Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor 

imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract. 

18.4 Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau 

responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.  

Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  

a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor 

şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.   

b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la 

cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre 

aceasta,   

18.4 Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 

şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către 

Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.  

18.5 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termen de 

30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 

aplicată la valoarea plății neefectuate, în cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii. 

19. Recepţia lucrărilor de execuţie  

19.1 Terminarea lucrărilor 

19.1.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen 

stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge 

împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.  

19.2 Inştiinţarea de Recepţie  

19.2.1  Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, 

solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului 

de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.  

19.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și 

reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități.  

19.2.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul 

contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu 

respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau 

de a respinge recepţia.  

19.2.4 Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu de decizia sa 

de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.  

19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.  

19.2.6 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.  

 

20. Remedierea Defectelor   

20.1 Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări 

nefinalizate.  

20.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că 

Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.  
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20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului 

va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.  

20.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada 

de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia. 

  

21. Desfacerea şi Testarea  

21.1 Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele 

necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor 

fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa 

a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, 

inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.  

21.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.   

21.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi 

examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, 

pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.  

22. Modificări  

22.1 Dreptul de a Modifica  

23.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile 

prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.  

22.2 Notificarea Promptă  

22.2.1 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor 

circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor.  

23. Acordarea de avans  

23.1 Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate conform H.G. nr. 264/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu 

prevederile prezentei clauze. Efectuarea plății în avans va fi condiționată de existență unei Garanții de Bună Execuție 

valide, în conformitate cu prevederile clauzei [Garanția de Bună Execuție]. 

Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere. 

Antreprenorul, cu excepția cazurilor în care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garanție de returnare 

a avansului şi va transmite o copie a acesteia  şi Supervizorului. Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu valoarea 

plății în avans plus valoarea rezultată din aplicarea ratei dobânzii de referință a Băncii Naţionale a României la 

valoarea plății în avans, pentru perioada prevăzută de la momentul plății până la justificarea integrală a avansului. 

Garanţia de returnare a avansului va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să 

emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăți) cotată cel puțin cu ratingul 

BBB-/Baa3 sau echivalent și Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privință. Garanția de 
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returnare a avansului va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanţiei de returnare a avansului se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

Antreprenorului. Garanţia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii 

sau consorţiului. 

Antreprenorul se va asigura că garanţia de returnare a avansului va rămâne valabilă şi în vigoare până la justificarea 

sau rambursarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele justificate de către 

Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în 

avans nu a fost justificată integral sau rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va 

prelungi valabilitatea garanţiei până la justificare integrală sau rambursare a plăţii în avans. 

În cazul în care garanţia de returnare a avansului și-a încetat valabilitatea iar Antreprenorul nu a prelungit 

valabilitatea garanției, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate 

în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 și vor fi recuperate de către Beneficiar, prin 

emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin deducere din plăţile viitoare datorate Antreprenorului în 

baza Contractului. 

Garanţia de returnare a avansului va fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data şi atunci când plata în 

avans este integral justificată sau rambursată. 
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24. Actualizare /Ajustarea Preţului Contractului. 

24.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se 

va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la 

contract. 

24.2  Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor 

legislative privind moificarea de taxe si impozite. 

24.3 Se consideră că preţurile din Oferta Antreprenorului: 

    (a) au fost stabilite în baza celor descrise şi aplicabile în prezenta clauză; 

    (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinţă. 

    Se consideră că Părţile sunt satisfăcute de cele prevăzute şi aplicabile în prezenta clauză şi în celelalte clauze din 

Condiţiile Contractuale în ceea ce priveşte ajustarea preţurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură 

o compensaţie totală pentru creşterea sau diminuarea preţului elementelor constitutive ale Ofertei. 

 

 24.4 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea 

Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile, preţurile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme şi nu vor 

fi ajustate decât în cazul prevăzut la subclauza 48.8. 

 

24.5 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea 

Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite 

în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate 

pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare 

la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această 

ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză. 

     

24.6 Formula de ajustare a preţurilor este o formulă polinomială de tipul: 

    An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

    unde: 

    -  „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate 

în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza 

Costului sau a preţurilor curente); 

    –  „av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

    –  „m“, „f“, „e“ sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia 

Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale; 

    –  „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n“, exprimaţi în moneda 

Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de preţ sau preţurile 

de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante. 

    –  „Lo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, 

aplicabile la Data de Referinţă. 
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    Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a 

determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor 

de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1. 

    În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil 

(sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci 

când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

 

 24.7 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul 

Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: 

    An = av + (1-av) * In/Io, 

    unde: 

    -  „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate 

în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza 

Costului sau a preţurilor curente); 

    –  „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

    –  „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic 

de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Valoarea aplicabilă a acestui 

indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8. 

    –  „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 

 

24.8 Pentru lucrări executate după aprobarea Recepţiei la Terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile 

aplicabile la data Recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate. 

 

 24.9 Dacă Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate 

cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], ajustarea preţurilor după finalul Duratei de Execuţie va 

fi făcută utilizând: 

    (a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă cu 60 de zile 

înainte de ultima zi din Durata de Execuţie; sau 

    (b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă curente, în 

funcţie de cea dintre situaţiile de mai sus care este cea mai favorabilă pentru Beneficiar. 

 

 24.10 Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat 

din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate 

ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor 

Contractului. 

    Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii, 

Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 
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    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de 

Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

    (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare]. 

 

    În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi 

îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea 

corespunzătoare a Valorii Contractului. 

    Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea 

Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, 

stabilite în cadrul prezentei clauze.. 

 

25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :  

25.1 Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu 

reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin 

care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina 

dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul 

considera contractul reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, Executantul 

urmând să plătească penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.  

25.2. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificării de 

reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor.   

25.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează 

Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În 

situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, 

Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării 

Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa 

instanţelor judecătoreşti competente din Timișoara. 

 

26. Dizolvare, faliment  

26.1 La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se 

consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate 

măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în 

Şantier.  

26.2 În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept fără 

îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la 

primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite 

de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea 

lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.  
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27. Clauze specifice de încetare a contractului  

27.1 Achizitorul iși rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul 

inainte cu 15 zile. 

27.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în 

perioada de valabilitate și următoarele situaţii:  

(a) Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;  

(b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene.  

27.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care 

Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea 

de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice 

care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei 

proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul 

unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

27.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile 

Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în 

oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitânduse la acestea:  

a) Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la 

acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);  

b) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să 

răspundă solicitărilor acestuia;  

c) Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor 

prezentului Contract;  

d) Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu 

exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;  

e) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă 

de către Achizitor;  

f) Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de 

lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în 

dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;  

g) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care 

furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;  

h) Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice 

fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:  

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;  

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;  
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- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea 

(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.  

i) În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, 

Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor 

Contractuale;   

j) Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;  

k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a 

solicita rezilierea.  

l) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act 

Adiţional la prezentul Contract;  

m) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea 

finanţării din motive neimputabile Achizitorului;  

27.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 31.4 lit.a) – m) 

Achizitorul, la împlinirea termenului de 15  

(cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare 

prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea 

vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, 

Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune interese compensatorii.  

27.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către 

Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze 

Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze 

finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va 

fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.  

27.7 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind 

obligat la plata de penalităţi.  

27.8 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

Contractante.  

27.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 

Contractului. 

 

28. Forţa Majoră  

28.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea 

afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua 

toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte 

parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit 

astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Şantier.  

28.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toată 

perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.  

28.3 Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei 

împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.  

28.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere 

a Contractului care va produce efecte în termen de 10 zile de la data primirii notificării.  După rezilierea Contractului, 
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Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi 

Echipamentelor livrate pe Şantier.  

29. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor  

29.1 În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte  drepturi de proprietate 

intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului până la aprobarea acestor documente de către 

Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.  

29.2 Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza 

Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Executantul, inclusiv modificările aduse acestora.  

29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, 

dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, 

publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia 

situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.  

 

30. Soluţionarea Litigiilor  

30.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care 

se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.  

30.2 In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate 

solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti. 

Părţile au înteles să încheie azi, _____________________________________________, prezentul contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

ACHIZITOR      EXECUTANT 

COMUNA FARLIUG     SC ________________________ 

PRIMAR       ADMINISTRATOR 

Elena Adriana SARAOR     __________________________ 
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