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PROGRAM
oPERATTONAL REGTONAL (POR) 2014Axa prioritartr - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisi scizute de carbon Prioritatea de investifii 3.1 Sprijinirea
energetice, a gestiondrii inteligente a
i si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile
ce, inclusive in clidirile publice, qi in
locuintelor, Operaliunea B - Cl6diri publice.
Titlul
i: Cregterea eficien{ei energetice a clidirilor
ce din oraqul Iernut, Casa de CulturS, str.l
r

Decembrie

l9l

Cod SMIS: I I

ANEXA LA

nr. 9A., lernut

l5
ERATUL DE NECESITATE NR.74I612TI.

Aptolqt*n n n.

Primilr ",,

icohr#Ioan

\

ORA$UL

CAIET DE A CINI
pentru
cadrul

I

1.

IN

zilia de servicii de dirigenlie de
ier pentru executia lucririlor din
lui ,,Creqterea eficienfei energ ce a clSdirilor publice din oraEul
str.l Decembrie 1918, nr. A, Iernut" cod SMIS 117615

ATII GENERALE

Beneficiar: AT Orag Iernut
Autoritatea e management: Ministerul Dezvoltlrii
ionale qi Administrafiei Publice
Organism i
iar: Agenlia pentru Dezvoltare Re ionalS Centru
Denumirea roiectului:,,Creqterea eficientei
Primaria, str. Decembrie 1918, nr.9,{, Iernut"

a cl5dirilor publice din oragul Iernut,

Proiectul
finan{at prin Programul Operalional R ional (POR) 2014 -2020, Axa prioritard
3- Sprijinirea
te de carbon, Prioritatea de investitii 3.1
liei catre o economie cu emisii
Sprijinirea efi ienfei energetice, a gestionirii inteligente energiei si a utilizlrii energiei din surse
regenerabile
infrastructurile publice, inclusive in cl irile publice, gi in sectorul locuintelor,
Operaliunea
- Clddiri publice, Cod SMIS: 117615
lnvestim

?n

t5u! Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare
UAT IERNUT- CONSItIUt TOCAI.
I D&embrie 19'18, nr. 9,

lemut, Piala

Tel: 0255-471.410.

far

www.inforegio.ro
Caietd6 sarcini

0255-471.376,

I

prin Programu I Operational Regional 2Ol4-2O20

Mureg 545100

orail:

ro

f,

.bibuir@ @nkaclulul ds loMcll d6 auditffnanclartn cadrul polstulul
!tr.l D*6r$ds1918, nL 94 lemut" @d
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Descrierea proiectului: Implementarea mlsurilor de eficien{6 energetici in in
iei, prin:
la imbundt[tirea condiliilor de viat[ ale
- imbundtilirea condiliilor de con interior;
- Reducerea consumurilor energet
- Reducerea costurilor de intreti
pentru incdlzire gi ap[ caldi menajer6;
- Reducerea emisiilor poluante
de producerea, transportul gi
- Eficientizareamodalitdtii de
a actului educational prin crearea
optime;
- Cresterea gradului de implicare populatiei, conduc6nd la utilizarea eficie
de energie, in conformitate cu S tcgia Europ a 2020. Directivele
printre altele, ca statele membre
ia toate mdsurile pentru imbunatdtirea e
energetice la utilizatorii finali.
Prin implementarea de mlsuri d cregtere a eficienlei energetice, se reali
clidirilor publice pe perioada de iarn6,
reducerea cheltuielilor cu incdlz
pe perioada de caniculd;
reducerea costurilor cu climati
suslinerea cregterii economice qi contracararea efectelor negative pe care
o poate avea asupra sectorului e
cregterea independenlei e
prin realizarea lucrarilor de in
ie se reduc consumurile de energie
emisiile de gaze cu efect de ser6.

Obiectivele proiectului

T.u
f**hi*#&na*raT.
lel.4Bn

va duce

ul de energie;
conditii
td a resurselor
prevdd,

icienlei

economlca

electricS,

:

Obiectivul general al proiectului:

r

reabilitate termic care g[zduieqte Pri

consumului anual specific de
a Oraqului Iernut.

ur6 a clddirii

rgie primard cu 69,65%o fa{6 de consu
ce din surse conven{ionale qi a emisiilor

I inilial.

Obiectivele specifice ale proiectului:

l.

Reducerea consumului anual de

2.

Reducerea consumurilor

e

de ser[ prin utilizarea surselor

3.

Aspect urbanistic imbun[t6]it
Iernut.

ile de energie (central5 pe bi
ntru cl6direa administrativd

de Dezvoltare Regionali prin Programul Operational

lnvestim in viitorul t5u ! Proiect cofinanlat din Fondul
UAT

lemut, Piata
Tel: 0:165-471

www.inforegi

. CONSITIUL TOCAI. IERNUT
1918, nr.9, Jude! Muret 5/15100
lax: O265-47 1.37 6, email: iernut@cjmurB.ro

I

facebook.com/inforegio.ro
a Guvernului

Calet de Barcini pentru

atibuirea @ntractului do seNicli de audit

ltr.l

cadrul prcloctulul "Cregterea eficionlei onergetic6 a clidirjlor publico din
'1918, nr 94" lomuf' @d Siils '1176,15
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Rezultatele
Red

102,
Red

la2

consumului total anual specific de
kWhlm2lan

finald de la 336,800 kWh/m2 /an la

consumului total anual specific de
070kWh/m2.an la 7 1,47 0 kWh/m2.an,

ie finald pentru incdlzirea spaliilor de
t6nd o reducere cu75,94%o
serir echivalent CO2 de 46.912,89 kg

anual[ a emisiilor de gaze cu efect

Red

consumului total anual specific de
final6 pentru iluminat artificial de la
17,
kWh/m2ian la 16,400 kWh/m2lan
Un
:sum total anual specific de energie
utilizAnd surse regenerabile de: 75,37
'an reprezentdnd 47,32o/o din total
kwh/
de energie primard al cladirii reabilitate
(%) din total consum energie pri
dupl implementarea mlsurilor care este
reali
prin utilizarea surselor regenerabile de
ie (la nivel de proiect): 47,32Yo.
7. Nivel
ual specific al gazelor cu efect de
(echivalent tone de CO2) la inceputul
lm
tdrii:54,19, la finalul implementdrii: 7 7
ul anual de energie primari (kWh/an) I inceputul implementdrii: 321 .727,91, la
finalu implementirii 97 .648,04
ul anual de energie finali in clidirea
(din surse neregenerabile) (tep) la
implementdrii: 22.197 ,la finalul imple
ii: 1,82
I anual specific de energie primard (din
rse neregenerabile) (kWhl mZl an) total:
Iai
ul implementdrii 419,85, la finalul implementdrii: 67,13 din care pentru
ln
rdcire la inceputul implementdrii 347,5 , la finalul implementdrii 14,14
I anual de energie primard din surse
enerabile (kWh/an) total la inceputul
imp
ii: 0, la finalul implementdrii: 39.
incdlzirel rdcire: la inceputul impl
0, la finalul implement[rii 36.402,32;

preparare apA caldd

de consum:

la

inceputul implementdrii

0, la

finalul

ii 9.802,51

imp

electri : la inceputul implementdrii 0, la finalul i

Perioada de
de

regulilor de

tare a proiectului : 01.12.20 I 6 nd la 29.02.2020, incluzdnd gi perioada
a activitdtilor proiectului inainte de sem area Contractului de finantare, conform
gibilitate a cheltuililor.

t;u!

Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare
UAT IERNUT- CONSITIUL tOCAt
I Dcembrie 1918, nr.9,

lemut, Piala

Tel; 0255-471.410,

prin Programul Operalional Regiona I 2Of4-202O

Muret 545100

fax 0255-471.376, email:

www.inforegio.ro

I
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Valoarea totali a proiectului: 1.614.4
I .271.614,42 lei, iar finanlarea nerambu
valoarea acordatl prin FEDR gi 165

2.

*N&ISA

Iui este de
reprezinti

,38 lei din care valoarea eligibilS a
ild 1.246.182,12 lei, unde I .080.872
lei reprezintl valoarea acordatd din

I nalional

OBIECTUL ACHIZITI}II

ilor de dirigentie de santier pentru
Obiectul achizi{iei publice: prestarea
proiectului
i energetice a cl5dirilor publice
din cadrul
,,Cre;terea efic
Primaria, str.l Decembrie 1918, nr. 9 , Iemut", finanlat prin Programul O
(POR) 2014 -2020, Axa prioritard 3 iiinirea tranzilieicatre o economie cu
iiinirea eficienlei energetice, a gestion
carbon, Prioritatea de investifii 3.1
regenerabile in infrastructurile pu
energiei si a utilizdrii energiei din
clddirile publice, qi in sectorul locuinte , Operafiunea B - Clidiri publice, Cod
18.
Contract de finanfare nr. 3.209 / 0 I . l0
Cod

*rranffibtfqtrl.i

({l$lori* e(ntini}*!

f).-ii*al:.r f .{1,}- rl.i

CPV:

71521000-6 Servicii de

S

lucrarilor
oraqul Iernut,
nal Regional
isii sclzute de
i inteligente a
inclusive in
IS: I 17615 -

veghere a santierului

Valoarea estimatl a achizifiei: 9.245

lei fbr[ TVA.

Perioada de prestare a serviciilor de irigentie de santier este de 11 luni.
ie a lucrarilor de constructie va conduce
Prelungirea termenelor de
peri
lara modificarea pretului. Astfel, Servi
contractului de servicii cu aceeasi
ire a proiectului tehnic, precum si
de santier se va presta pe perioada de i
de executie a lucrarilor.
lui de finantare va conduce la prelungi
De asemenea, prelungirea con
llcarea pretului.
de servicii cu aceeasi perioada, fara
gantier pentru obiectivul de investilie
Scopul serviciilor Diriginfilor
izitorului garanfia cd Executantul ciruia
Contractului de execulie este de a oferi
rcsponsabilitdlile asumate prin cont
respectivul contract, va indeplini
proiectul tehnic cu detaliile de
prevederile legale, reglementdrile tehni
sarclnl.
de Dezvoltare RegionalS prin Programul Operalional

lnvestim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul

coNsil-lut tocAt

UAT

lemut, Piala

1

TERNUT

1918, nr. 9, Jude! Murep 545100
laxt 0265-17 1.37 6, email: iernut@cjmurB.ro

I

facebook.com/inforegio.ro
oficiale a Uniunii

Caiotdo 3arclnl pontru rtribuh6a ontractulul do

roillcll

in cadrul

prclctuhl "Crcgtmr efclonloi on6rgs0c€

19'll, nr.9A lemut' @d SIlllS 117615
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Activ
normative in
profesionali

Diri
de servicii,

continu{l

dirigintelui va fi condusa de
iu; impa(ialitate, at6t fat[ de
fidelitate.
tele de gantier igi va desftgura activitatea
prevederile legale in relafiile cu

de execu{ie,
lnspectoratul de Stat in Construc{ii,
AMPOR 9i
CENTRU.
Dirigi :ele de gantier r6spunde in fala institulii
CENTRU,
MDRAP, etc) in mod solidar cu
echipl num prin dispozilia primarului pentru i
Av
in vedere natura gi complexitatea lucriri
specialigti
ginfi de gantier care si fie atesta[i MDRA
inte gantier - autorizat pe domeniul 2 (contructii ci ile, industrial gi Agricole- categoria de im
2.2. Activi
acestui specialist constd in asisten[E
construc(ii
reabilitare termicS, (fafade, tdmplari
exterioare.).
solicit[ prezenla in gantier zilnic minim
inte gantier - autorizat pe domeniul 8 - i
A, B, C, D): instalaliielectrice (coduld
termoventi
(codul domeniuluipe Etampild 8.2). Acti
tehnicl 9i
izare pentru lucrdri de instalalii termi
prezen{a in
er zilnic, minim 2 ore pe perioada lucri

2.

urbanism, ar
a

J.

utr{4000

rele principii: respectarea prevederilor
tor c0t gi fa15 de Executantul lucr[rilor;
form prevederilor prezentului Contract
utantul titular al Contractului de lucrari
u autoritdtile locale gi cu reprezentanlii
de control (Camera de Conturi, ADR
sabilii tehnici, precum gi cu intreaga
tarea proiectului.
r se solicitd prestarea serviciului de cdtre
pentru:
structii civile, industriale qi Agricole
trA C) - codul domeniului pe gtampi16
ica 9i supervizare pentru lucrdri de
izola(ii plangee, reparafii interioareore pe perioada lucrdrilor.
i i aferente constructiilor (categoria
iului pe gtampilS 8. 1 ), instala(ii sanitare,
acestui specialist consti in asistenfi
, respectiv instalafii sanitare. Se solicit[
lor de instala(ii termice.

(iile si rispunderile dirigintelui de qan
Con
art. 44 din Ordinul nr. 149612011
gantier, in exercitarea verific6rii reali
diriginlilor
construc(ii, di gintrii de gantier au urm[toarele obligafii
A.
L
cu privire la

*
Lr*hu6.{'r !ryt.(*r*a

Procedurii de autorizare a
a executdrii lucririlor de

In perioada de pregltire

a investi{iei:
verificd existenfa autorizafiei de constru

in termenul de valabilitate;
verifi cd concordanla dintre prevederile
or, acordurilor gi ale proiectului;
studiazd proiectul, caietele de sarcini, te
iilor;

t;u!

Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare
UAT IERNUT- CONSITIUT LOCAT
lernut, Piala I Dqembrie 1918, nr.9,
Tel: 0255-471.410, fax: 0255-471.376, email:

www.inforegio.ro

I

precum gi indeplinirea condiliilor legale
de construire, certificatului de

iile gi procedurile prevdzute pentru

pri n Progra mul Operationa I Regional 2074-2020

Muret 545100

inforegio.ro
SAU A

Caiot de sarcini

atribuirea @nt actului de soryicii de auditfinanciarin cadrulprcl@tului
l Deombrio 191t, nr 94 lemuf' rcd
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4. verificl existen(a tuturor pieselor scrise gi desenate din proiect,
ism sau prin avize gi concordanfa
studiilor solicitate prin certificatul de

usiv existen{a
prevederile

acestora;
5.
6.

verifi cd existenta raportu ui de audit energetic;
verificd existen{a
izci tehnice in cazul lucrdrilor

de

in

asupra

lor cu privire la verificarea pro

de citre

construcfiilor;

7.

verificd respectarea reg

verificatori de proiecte atestafi gi
cazul;
8. verificd dacl este
9. verificd existenla in
10. verificd existenfa proiec
in exploatare a construcliilor, dac6
I 1. preiau amplasamentul
orice sarcin6;
12. participd, impreund cu

acestora de cdtre expertul tehnic atestat,

in proiect categoria de importanld

unde este

a

a programelor de faze determinante;

lui sau a procedurilor de urmSrire
va fi instituit6;
rele de nivelment gi le predau execu

iectantul gi cu executantul la stabilirea
predau c6tre executant
ul rezervat pentru organizarea de gant
verificd existen{a "Planul i calitAtii" gi a procedurilor/instruc(iuni
lucrarea respectivd;
verificd existenfa anun(u ui de incepere a lucrdrilor la emitentul

a

comportirii
ui, libere de
lor de reper;

13.
14.

tetrnice pentru

15.

Ltorizatiei gi la

I.S.C.;

16. verificd existenfa panou ui de identificare a investiliei, dacl
prevederilor legale gi dac[ este an1
la loc vizibil;
B.
1.

rirrilor:

In perioada execufiei

urmdresc realizarea
construire, ale proiectelor, caietelor de
2. verific[ existenfa docu
construc[ii, respectiv corespondenfa cali
3. interzic utilizarea
declarafii de conformitate sau agrement
4. interzic utilizarea de
agremente tehnice la care avizul tehnic
5. verificd respectarea teh
vederea asigurarii nivelului calitativ ;
6. verificd respectarea "
pentru lucrarea respectivd;

rucfiei in conformitate cu prevederile
iei de
ini gi ale reglementSrilor tehnice in vi
re;
telor de certificare a calit6lii
uselor pentru
ii acestora cu prevederile cuprinse in
iecte;
lor pentru construc(ii fErd certificate
conformitate,
ic;

qi echipamente

ogiilor de execufie,

in reg
ului calitalii", a procedurilor gi instru

acestui material nu

1

coNslUUr- l-ocat TERNUT
1918, nr.9, Jude! Mureg 545'100
,ax: 0265-471.376,

Tel:

I

www.inforegi
tn

aplicarea corectd

de Dezvoltare RegionalS prin Programul Operational

UAT

lemut, Piat

tehnic sau cu

Szut in documentafia tehnicd qi

lnvestim in viitorul t5u! Proiect cofinanlat din Fondul

C.iot de sarclni pontru aEibuirea ontractului do serylcil

corespunde

emil

iemut@.imur6.ro

facebook.com/inforegio.ro
oficiala a Uniunii

in cadrul prcl*tulul "Crogt*ea eliclentei onorgetico
nr.9A" lernut" cod SMIS l'176'15
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8.

interzic executarea de lucriri de cltre
participl gi reprezintd beneficiarul

9.

efectueazd,veri fi c[ri I e prevdzute in

7.

4
-r

,/

J

,in0i..rrila

ttrrf*d*

tot*d080

I necalificat;

verificarea lucrdrilor ajunse

in

faze

determi
documentele
procese10.

I

l.

dup6 avizul
12.

delegat al

punere in operd;

i dispozilia

de gantier a proiectantului,

urmdresc dezafectarea lucrdrilor
rdspunde

I investitorului, sesizlrile proprii

sau a
itEtrile constatate pe parcursul execu{iei;

deficien(ele calitative constatate, in
lucrdrilor;
ispoziliilor qi/sau a mdsurilor dispuse de
fi

ciarului, respectarea prevederilor legale

execut[rii

iciarului pentru toate cantitAtile de lu
mdsoard, comparl gi verificd conformi

de

cdtre

investiliile la care a fost opritd/sistat[
o perioadl mai mare de timp, exceptdnd

t gi completeazd cartea tehnicd a
legale;

de gantier qi predau terenul

de

in fala organelor de control in

lucrdrilor

exceptdnd perioada de timp friguros, gi

tlrile

toate documentele prevdzute de reg

definltorului
20.

ascunse etc.;

IP

transmit citre proiectant, prin intermed
la realizarea constructiei privind necon
13.
informeazl operativ investitorul privi
vederea di
rii de mdsuri gi, dupd caz, propun opri
14.
urm6resc respectarea de cltre executant a
proiectant/de
e abilitate;
15.
verific6, in calitate de reprezentant al
in cazul sch
ii soluliilor tehnice pe parcursul
16.
anunfd I.S.C. privind oprirea/si
investi
ciar pentru o perioad6 mai mare de tim
verificd pu
in siguran{d a construc{iei, conform pro
17.
anun[d I.S.C. privind reluarea lucrdrilor
executarea
rilor de citre investitor/benefi ciar
perioada de
p friguros;
18.
preiau documentele de la constructor gi
19.

ile tehnice, semneazd gi gtampileazd
procese-verb ale in faze determinante,

mite ca urmare a verificdrilor, res
de recep{ie calitativS a lucrlrilor ce
asistd la prelevarea de probe de Ia locul
semneazi ca rcprezentant al benefici

solidar cu reprezentantul responsabil
decontate.

21.
cantitdtilor de lucrSri confirmate in
situa{iile de p
cu cantitatile de lucrdri decontate;
participd la stabilirea cauzelor de varia{ a unor cantitAti de lucrlri in vederea
22.
decontdrii
din capitolul "diverse gi neprevdzu , conform prevederilor art.22l din Legea
98/2016.
23.
solicitd aprobarea expresd a achizitorul i inainte de emiterea Certificatului de
Recep{ie la T rminarea Lucrdrilor.

lnvestim in

teu! Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare

pri n Progra mul Operationa I Regional 2014-2020

UAT IERNUT- CONSILIUL LOCAL

lemut, Piala 1 Decembrie 1918, nr.
Tel: 0265-471,410.

far

www.inforegio.ro

9,

Muret 545100

0265-471.376, email:
I

Guvernului Romaniei
Calel do sarcini

atribul.oa @ntraclului de

leMcli

prcistutul
nr 9A lemut' @d

do auditfinanclarin cadrul
!1r.1

Deombrie '|910,
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24.

5,
J
i

t'r.4*!t

a achizitorului inainte de emiterea

solicitl aprobarea

rtificatului

de

Recep(ie FinalS.

25.

propune gi solicitd

barea oric[rei
sau valoarea
modificdri care ar face ca durata de
valoare de contract convenitd ulterior
de contract acceptatd sau orice datd
achizitor qi
executant in cadrul unor acte adilionale a contract.
qedintele organizate de Unitatea de
plementare a
26. particip[ obligatoriu la
lucrdrilor gi respect implementarea pro
lui.
Proiectului cu executantul privind exec
gantierin
cu graficul
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FORMULARE
CUPRINS
Formular nr. 1 -– Acord de asociere
Formular nr. 2 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului
Formular nr. 3 – Acord de subcontractare
Formular nr. 4 – Propunerea financiară/Oferta
Formular nr. 5 – Propunerea tehnică
Formular nr. 6 – Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social
și cu privire la relațiile de muncă
Formular nr. 7 – Declarație privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Formular nr. 8 – Declarație privind neîncadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Formular nr. 9 – Declarație privind neîncadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Formular nr. 10 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr. 98/2016
Formular nr. 11 – Declarație privind conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile
caietului de sarcini
Formular nr. 12 – Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani
Formular nr. 13 – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular nr. 1 (Model orientativ)
Acord de asociere
Nr.....................din..................................
1. PĂRȚILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din
........................................
sub
nr............................,cod
de
identificare
fiscală....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________
3. DURATA ACORDULUI
3.1
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
- 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE
6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel,
nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin :
a) hotărârea comună a membrilor asociați ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor
asumate de părți;
d) alte cazuri prevăzute de lege ;
9. COMUNICĂRi
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze

Formular nr. 2 (Model orientativ)

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................
(denumirea)
Angajament ferm
privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului
..............................................................
Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul
înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, următoarele :
•................................................................................. Să punem la dispoziţia
_______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) resursele tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea
contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul angajament.
•................................................................................. Să răspundem faţă de
autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care
rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea
resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului,
descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin
precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activități pentru care acordăm susținerea)
Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă,
cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne
angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie
publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
Declarăm 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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
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Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.182, alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii
care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ..............................................................
(denumirea ofertantului).
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe
privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt reale.
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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata)
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Formular nr. 3 (Model orientativ)

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele
activitaţi
ce
se
vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a
lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care
contractantul
le
are
faţă
de
investitor
conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

_____________________________
(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
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Formular nr. 4 (Model orientativ)
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
PROPUNERE FINANCIARA / OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de
Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului ..........................................
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul__________________________
[introduceți denumirea contractului] să demarăm, să prestăm, să executăm și să finalizăm serviciile
specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea
noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră
financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru serviciile descrise în documentația tehnică oferim un
preț total de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea
financiară], fără TVA.
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de
clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă
sau restricție;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________
[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice
moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri
de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și
condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul
de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei
oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom
întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în
procent de ..........% din valoarea contractului, astfel:
prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
prin reţineri succesive din facturi
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
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4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data:..........................................
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
Nr.
crt.

Activitatea

Valoare
(fara TVA)

Valoare
(cu TVA inclus)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Data completării
_____________

Operator economic (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnătura autorizată)
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Formular nr. 5 (Model orientativ)
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
PROPUNERE TEHNICĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din
Caietul
de
Sarcini,
subsemnatul/subsemnații,
reprezentanti
ai
Ofertantului
.......................................... [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm
contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm, să
prestăm, să executăm și să finalizăm serviciile specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire după cum reiese din propunerea noastră tehnică.
1.

2.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu
cerinţele prezentului Caiet de sarcini pentru întreaga gamă de servicii solicitate.
In perioada de pregătire a investiţiei
( a se completa cu obligaţiile si răspunderile dirigintelui de şantier și modalitățile de îndeplinire)
...................
In perioada execuţiei lucrărilor:
( a se completa cu obligaţiile si răspunderile dirigintelui de şantier și modalitățile de îndeplinire)
...................
La recepţia lucrărilor:
( a se completa cu obligaţiile si răspunderile dirigintelui de şantier și modalitățile de îndeplinire)
...................
Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de
clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă
sau restricție;
Data:..........................................
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
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OPERATOR ECONOMIC
(denumire / numele)

Formular nr. 6 (Model orientativ)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE
MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII
➢ Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume,
reprezentant
legal
/
împuternicit
al
............................................................................................... (denumirea / numele și sediu /
adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea
contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe
parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG
195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.
Data ...............................
Operator economic,......................
(semnatura autorizată şi ştampila)
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Operator economic
..........................
(denumirea/numele)

Formular nr. 7 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic)
în
calitate
de
candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 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.
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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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 completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele

Formular nr. 8 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formular nr. 9 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, 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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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Operator economic
….......................
(denumirea/numele)

Formular nr. 10 (Model orientativ)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se
află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 11 (Model orientativ)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei
autorizate)................,reprezentant
împuternicit
al...................(denumirea/numele
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din
Caietul de Sarcini.

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

Operator economic,
(semnătură autorizată şi stampila)
.....................................................
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Formular nr. 12 (Model orientativ)
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII
PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN
ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Anexă la FORMULARUL nr. 12

Nr.
crt.

Obiect
contract

Codul CPV

Denumirea/nu
me beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestato
rului*)

Preţ
total
contract

Procent Perioadă
îndeplini derulare
t de
contract
prestator **)
(%)

1
2
...

In cazul asocierii datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare asociat care a participat in fiecare
proiect.

Data completarii .......................

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 13 (Model orientativ)
Acord privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea __________________________, județul ___________________,
strada _________________________, nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. ____, posesor al
CI/BI, seria______, numărul______________, eliberat de ____________________________,
la data de __________________, CNP_______________________________, participant
la activitățile proiectului „“Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul
Iernut, Casa de Cultură, str.1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut”, finanțat prin Programului
Operațional Regional 2014-2020, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele cu caracter personal de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și
Orașul Iernut. Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și în scop
statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru
informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau
publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.
Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu
prevederile:
Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor
cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,
transpusă prin Legea nr. 506/2004.
• Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de
abrogare
a
Directivei
95/46/CE
(Regulamentul
general
privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018)
• Directiva
(UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în
cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.
•

Semnătura

Data:
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CONTRACT*
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII (DIRIGENȚIE DE ȘANTIER)
în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut,
Primăria, str.1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut” cod SMIS 117615
nr.________/ __________
PREAMBUL
A.

Având în vedere proiectul intitulat “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din orasul
Iernut, Primaria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut”, proiect finanţat prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operaţiunea B - Clădiri publice. Contract de finantare nr. 3.209/01.10.2018 cod SMIS 117615,

Ca urmare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările
ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice,
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
(DIRIGENȚIE DE ȘANTIER) denumit în continuare “Contractul”
B.

Între
UAT ORASUL IERNUT, cu sediu în localitatea Oras Iernut, strada Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9,
județul Mures, telefon: +40 265471410 fax: +40 265471376, Email iernut@cjmures.ro, cod fiscal
5584644 cont trezorerie IBAN ROxxTREZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la Trezoreria operativa
Tarnaveni. reprezentată prin Nicoara Ioan - funcția PRIMAR , în calitate de ACHIZITOR/
BENEFICIAR, pe de o parte
și
................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., județ
..................., cod poștal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail:
....................................................,
număr
de
înmatriculare
la
Registrul
Comerțului
.................................., cod fiscal RO......................................, cont ..................................................
deschis la ......................................................., reprezentată prin ............................... –
.............................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte
cu respectarea următoarelor condiții contractuale:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier (Cod CPV :
71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului) pentru execuția lucrărilor în cadrul
proiectului intitulat “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din orasul Iernut,
Primaria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9A, Iernut”, proiect finanţat prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
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inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operaţiunea B - Clădiri publice. Contract de finantare nr. 3.209/01.10.2018 cod SMIS 117615.
2. PREȚUL CONTRACTULUI
2.1. Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de ...... lei fără TVA la care se adaugă cota
legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de ...........
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. – Durata Contractului începe de la data semnării și înregistrării acestuia de către părți și până
la data finalizării implementării proiectului, respectiv până la data întocmirii procesuluiverbal de recepție la terminarea lucrărilor.
3.2. Durata contractului este de 11 luni, cu posibilitate de prelungire.
3.3. Prelungirea duratei este posibilă în cazul prelungirii contractului de finanţare, respectiv
prelungirii perioadei contractului de lucrări, fără costuri suplimentare, prin act adiţional, până
la data finalizării implementării proiectului, respectiv până la data întocmirii procesuluiverbal de recepție la terminarea lucrărilor.
3.4. Prezentul contract încetează să producă efecte la data primirii de către beneficiarul finanţării
nerambursabile (Orasul Iernut) a notificărilor cu rambursarea ultimelor sume cuprinse in
Cererea de Rambursare finală.
4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Prin documentele contractului se înțeleg:
1. prezentul contract de achiziție publică de servicii (dirigenție de șantier), Condițiile
contractuale și următoarele Anexe:
a) caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare - Anexa 1
b) propunerea tehnică – Anexa 2 (Formular 7A și 7B) și propunerea financiară – Anexa
3 (Formular 6), inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) asigurarea de răspundere civilă profesională - Anexa 4
d) bugetul proiectului
e) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, în ........exemplare,
toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,
Oraș Iernut
Nicoară Ioan

PRESTATOR,

Serviciul Buget Finanțe,
Ec. Țițiu Zamfira
Vizat Control Financiar Preventiv,
Marian Adrian
Șef Birou Achiziții,
Catarig Laura
Compartiment juridic,
Cons. jur. Nanu Melinda-Csilla
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Condiții Contractuale aferente contractului nr. ____/ _________
1. Definiții
În prezentul Contract, cuvintele și expresiile definite vor avea următoarele semnificații:
,,Părţile contractante” sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea
Contractantă în înţelesul legislaţiei achiziţiilor;
„Prestator” - este persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
„Contract” - acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe
autorităţi contractante, numit achizitor, în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor sale asumate prin Contract;
„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;
„Standard” - orice reglementare sau specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional,
standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru
aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmeşte documentaţia tehnică, în fiecare
fază de proiectare şi se execută lucrările de construcţie, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor
executate;
,,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;
„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 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 ţinută a răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părţile 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 depăşite
de către Părţi, potrivit prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate competentă;
,,Penalitate contractuală" - despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii 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 (majorări de întârziere şi/sau dauneinterese);
,,Proiect” - înseamnă totalitatea pieselor scrise şi desenate, precum şi variantele electronice
(scanate şi editabile) elaborate, editate, si dispuse într.-o formă coerentă de către prestator, absolut
necesare şi suficiente pentru realizarea în condiţiile legislaţiei române a obiectivului de investiţii,
oricare etapă prevăzută în conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
,,Diriginte de şantier” - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind
asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor;
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,,Obiectiv de investiţii” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare
a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat,
care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma
,,obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de
investiţii sau intervenţie la construcţie existentă.
„Zi’’ - zi calendaristică; an - 365 de zile.
1.1.
2. Interpretări
În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3. Prioritatea Documentelor
In situația în care, în cursul executării obligațiilor 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”
4. Legea
Legea Contractului este legea română.
5. Comunicarea
Limba contractului este limba română.
5.1. În orice situație în care este necesară emiterea de înștiințări, instrucțiuni 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 reținute sau
întârziate în mod nejustificat.
5.2. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
5.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul
primirii. Comunicările dintre părți se pot face și prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura
utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
6. MODALITATEA SI TERMENUL DE PLATA (clauze obligatorii)
6.1. Plata se va face de către Achizitor, prin virament, pe baza facturilor emise de Prestator, respectiv
pe baza rapoartelor de activitate/progres avizate de Achizitor.
6.2. Plata aferentă serviciilor prestate se va achita lunar în termen de maxim 90 de zile de la primirea
facturii fiscale, astfel:
- în perioada de pregătire a investiţiei (faza A), plata se va face în baza raportului de activitate avizat
de Achizitor;
- în perioda execuţiei lucrărilor (faza B), în baza rapoartelor de progres lunare avizate de Achizitor;
- la recepţia lucrărilor (faza C), în baza raportului final avizat de Achizitor.
6.3. În cazul în care la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sunt consemnate
deficienţe şi/sau remedieri necesar a fi realizate de Executant, Prestatorul va plăti daune interese
în cuantum egal cu valoarea care depăşeşte procentul prevăzut la capitolul diverse şi neprevăzute
din devizul general al lucrării.
7. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI
7.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.
7.2 Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică are obligaţia de a se
implica activ prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga
durată a prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depind
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îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale prestatorului.
7.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate, în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data
respectivă.
7.4. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate.
8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
8.1. Prestatorul are obligaţia de a presta, în condiţiile legislaţiei române, serviciile prevăzute în
Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau
omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de
imprevizibilitate şi care pot leza obligaţiile financiare ale Achizitorului.
8.2. Prestatorul are obligaţia de a întocmi şi prezenta Achizitorului rapoarte de activitate și de
progres privind serviciile prestate.
8.3. Prestatorul va fi prezent pe şantier pe durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat
în Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier.
8.4 Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în masura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
Contract.
8.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul
de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.
8.6. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât
şi a prevederilor legale în vigoare, Prestatorul are obligația de a pune la dispoziţia autorităţilor de
reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în
exercitarea obligaţiilor ce îi revin.
8.7. Potrivit Ordinului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de
şantier în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de
şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:
A. în perioada de pregătire a investiției (faza A):
1.
verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale
cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2.
verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3.
studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru
realizarea construcţiilor;
4.
verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile
acestora;
5.
verifică existenţa raportului de audit energetic;
6.
verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra
construcţiilor;
7.
verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este
cazul;
8.
verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
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9.
verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
10.
verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în
exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
11.
preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de
orice sarcină;
12.
participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul la stabilirea bornelor de reper;
13.
predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
14.
verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
15.
verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la
I.S.C.;
16.
verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
B. în perioada execuţiei lucrărilor (faza B):
1.
urmărește realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2.
verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii,
respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3.
interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate,
declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
4.
interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5.
verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6.
verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
7.
interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
8.
participă şi reprezintă beneficiarul la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9.
efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verb ale în faze determinante,
procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10.
asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11.
semnează ca reprezentant al beneficiarului dispoziţia de şantier a proiectantului, după
avizul UIP
12.
transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau a
participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
13.
informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea
dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
14.
urmărește respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
15.
verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în
cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
16.
anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar
pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în
siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
17.
anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată
executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând
perioada de timp friguros;
18.
preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
19.
urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul
deţinătorului acestuia;
20.
răspunde în faţa organelor de control în mod solidar cu reprezentantul responsabil
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delegat al beneficiarului pentru toate cantităţile de lucrări decontate.
21.
măsoară, compară şi verifică conformitatea cantităţilor de lucrări confirmate în
situaţiile de plată cu cantităţile de lucrări decontate;
22.
participă la stabilirea cauzelor de variaţie a unor cantităţi de lucrări în vederea
decontării acestora din capitolul ’’diverse şi neprevăzute”, conform prevederilor art. 221 din Legea
98/2016.
23.
solicită aprobarea expresă a achizitorului înainte de emiterea Certificatului de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor.
24.
solicită aprobarea expresă a achizitorului înainte de emiterea Certificatului de
Recepţie Finală.
25.
propune şi solicită aprobarea UIP înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei
modificări care ar face ca durata de execuţie sau preţul contractului să depăşească data sau valoarea
de contract acceptată sau orice dată sau valoare de contract convenită ulterior de achizitor şi
executant în cadrul unor acte adiţionale la contract.
26.
participă obligatoriu la toate şedinţele organizate de Unitatea de Implementare a
Proiectului cu executantul privind execuţia lucrărilor şi respect implementarea proiectului.
27.
prezintă Raportul lunar de activitate al dirigintelui de şantier- în respect cu graficul
gant de execuție al lucrărilor, activitatea proprie și a contructorului.
28. verifică existenţa Certificatului de performanţă energetică, la finalizarea investiției.
C. la recepţia lucrărilor (faza C):
1.
asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmește actele
de recepţie;
2.
urmărește soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3.
predă către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea
recepţiei la terminarea lucrărilor.
4.
în conformitate cu H.G. nr. 343/2017, întocmește referatele pe specialităţi cu privire la
modul în care a fost executată lucrarea.
8.8 Prestatorul are obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier,
de a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de
reprezentanţii I.S.C.
8.9. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile şi garanţiile ce decurg atât din
conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.
8.10 Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura
prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligaţia ce îi revine de a răspunde la solicitările
de clarificare ale Achizitorului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăşi 2 (două) zile
lucrătoare şi după caz, nu vor pune Achizitorul în situaţia de a încălca termenele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.
9. Riscurile contractului
9.1. Părțile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de execuție a contractului în
sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în
situația apariției uneia din următoarele situații enumerate mai jos cu titlu exemplificativ :
a) suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care suspendarea se datorează
Executantului;
b) obstacole sau condiții fizice, condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției
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Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență și pe
care acesta le-a notificat imediat Achizitorului;
c) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului
d) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile
Achizitorului.
10. Prelungirea Duratei de Execuție
10.1. Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuție în condițiile art. 9 și art 3 din
prezentele condiții contractuale.
11. Recepție și verificări
11.1. Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a
documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului
contract.
11.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din Contract astfel:
a. Achizitorul va recepționa din punct de vedere cantitativ, la sediul său, originalul fiecărui raport
de activitate/progres, intocmindu-se un proces-verbal de predare primire a documentatiei
intocmite de Prestator;
b. Raportul de activitate/progres va fi considerat receptionat si din punct de vedere calitativ la
momentul admiterii cererii de rambursare de catre OI sau AMPOR.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
11.4.
Referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea trebuie ,
precum și Rapoartele de activitate vor fi predate în 3 exemplare originale.

12. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
12.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data/datele notificate, după
caz, de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii.
12.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
conform art. 3 din prezentul Contract.
12.3. Cu excepţia prevederilor de la art. 16, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă
dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 14.
13. Actualizarea /Ajustarea Prețului Contractului.
13.1.Prețul contractului este ferm.
14. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
14.1. Ȋn cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de 0,02 % / zi din
valoarea serviciilor neprestate până la îndeplinirea obligaţiei respective.
14.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a
facturii în termenul prevăzut la art. 4, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi
contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.
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15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI
15.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului
contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător
obligaţiile contractuale.
15.2. În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către
Prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză
penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
15.3. În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă
realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din
contract conform dispoziţiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract.
15.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
15.5. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului
contract.
15.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult
15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,
sub condiţia notificării Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.
15.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului 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;
c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale
în vigoare.
15.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei
alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează
sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
16. FORŢA MAJORĂ
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit
legii.
16.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în
vederea limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi.
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5
zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
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orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
18. Asigurări
18.1 Înainte de începerea Serviciilor Prestatorul va face și va menține în vigoare, pana la data
admiterii, fără obiecțiuni, a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor o asigurare de
răspundere civila profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale .
18.2 (1) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportată de către executant.
(2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19. Protecția datelor ca caracter personal
19.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare,
privind protecția datelor cu caracter personal.
19.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau
care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor
prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72
ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a
securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul
679/2016.
19.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării
obiectului principal al contractului.
19.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau
comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin
urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte
obligațiile asumate prin această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin
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mijloace de transmitere a datelor
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat
Drept pentru care prezentele Condiții Contractuale aferente contractului nr. _____/_________
s-au semnat astăzi ......................., la sediul Achizitorului, în 4 (patru) exemplare, toate cu valoare de
original, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

EXECUTANT,

Oraș Iernut
Nicoară Ioan

Serviciul Buget Finanțe,
Ec. Țițiu Zamfira

Vizat Control Financiar Preventiv,
Marian Adrian

Șef Birou Achiziții,
Catarig Laura

Compartiment juridic,
Cons. jur. Nanu Melinda-Csilla
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