












                                                                                                                                    Formular nr. 1                                                     

       

  

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

 

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

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

_____________________________________  pentru suma de ______________________________LEI                   

(denumirea lucrării)               _________________________________________________________          

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de  _________________________________ LEI. 

                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrarea în 

graficul de timp solicitat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ zile, respectiv 

până la data de __________________________, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 

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

marcat în mod clar "alternativă"; 

     □  nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 

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

 

 

Subsemnatul/a _________________________________________ (nume, prenume), în calitate 

de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 

____________________ __________________________________________. 

                 (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Data completării:  _________________                  Semnătura ______________________ 
 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                              Formular nr. 2                                                     

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 59-60 

din Legea nr. 98/2016 

 

1. Subsemnatul(a) _____________________________________(se vor nominaliza toate persoanele din 

cadrul societății care au calitatea de: membri ai organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie 

sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul 

constitutiv), cu funcția de ________________________________, reprezentant legal al 

________________________________________________ (denumirea operatorului economic) în 

calitate de ofertant la procedura de _____________________________________________(se 

menţionează procedura) pentru achiziţia   ________________________________________(se 

inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau lucrării), organizată de SPITALUL DE 

PSIHIATRIE TULGHEȘ la data de ________________ (se  inserează data anunțului de publicitate), 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile de conflict de interese prevăzute la  art. 59-60 din 

Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice. 

2. Declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta 

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.  

3. De asemenea, 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. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE 

TULGHEȘ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 59-60, din 

Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt.  

Nume si prenume  Funcţia deţinută în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 

1 Csibi Veronica Manager 

2 Buștihan Maria   Director Financiar-Contabil, membru in comisia de achiziție 

3 Marc Elena Membru in comisia de achiziție 

4 Moroșanu Gabriel Membru in comisia de achiziție 

5 Stănică Romeo Membru in comisia de achiziție 

6 Buștihan Constantin Membru in comisia de achiziție 

7 Dacău Mihaela Membru de rezervă in comisia de achiziție 

             

    

 Operator economic    _______________________                                                                  

(semnătura autorizată  
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Contract  de achizitie lucrări 

 Nr. …………/………………. 

 

 

 

În temeiul Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si al Hotararii nr. 395 din 2 

iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 

achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, între 

 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, TULGHES, Str. Principală, Nr. 34 Jud. Harghita, cod unic de 

înregistrare 4367728, cont IBAN  RO26TREZ3545041XXX000724, deschis la TREZ.Toplita, TELEFON 

0266-338188; fax:0266-338033, reprezentat prin EC..................... în calitate de MANAGER ,denumită în 

continuare ACHIZITOR,  pe de o parte 

şi  

S.C …………………………………….,  cu sediul ………………  nr. ………. , , jud. ……………… 

, telefon/fax ...................... , număr de înmatriculare ………………….. , cod fiscal …………….. , 

cont  …………………………………. deschis la ……………………………………….  reprezentat 

prin ……………………….. ,  funcţia   Administrator în calitate de executant-furnizor, pe de alta 

parte. 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 

b. achizitor şi executant –furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

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

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului 

şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

 

3. Interpretare 
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

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

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute, * Lucrări de cablare electrică la camera server și spălătorie 

din cadrul  Spitalului de Psihiatrie Tulgheș * în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract, oferta tehnica, masuratorile aferente lucrării. 

5.  Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de  

……………….   lei fara TVA , la care se adaugă  TVA  în valoare de ………lei. 

6. Valoare totala contract 
6.1 – Valoarea totala a contractului fiind de  ………………….  lei cu TVA. 

7. Durata contractului 
7.1 – Durata contractului este  21 zile de la încheierea prezentului contract, cu precizarea că 

alimentarea cu energie electrică a serverelor se va face in 3 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului. 

7.2. – Contractul se considera finalizat la întocmirea şi admiterea  procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor 

8. Executarea contractului  

8.1 – Executarea contractului începe după predarea amplasamentului, sau, dupa caz,  fără alt  ordin de 

incepere a executiei de catre achizitor.  

9. Documentele contractului 
9.1  - Documentele contractului sunt: 

- propunerea financiară și propunerea tehnică 

- documentația de atribuire, inclusiv lista cantităților în baza cărora s-a ofertat 

10. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  

10.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 

îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel 

de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 

părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 

10.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

11. Obligaţiile principale ale executantului   
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11.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,  în 

limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi 

pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract.   

11.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 

spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  

11.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

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

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

11.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 

că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 

scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 

excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 

execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

11.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 

furnizate, în scris, de către achizitor.  

11.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 

său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 

starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 

către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau 

al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 

metodele sale de lucru. 

11.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere 

a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  

11.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

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

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

11.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 

folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va 

rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

11.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

11.11 – Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru 

domeniile respective de activitate. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa 

inlature, sau sa dispuna a fi inlaturata orice persoana angajata pe santier, care: 

- persista in purtate necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate; 

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta si neglijenta; 

- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract; 

- persista intr-un comportament  care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului. 

11.12 – La sfarsitul  executiei lucrarilor se vor prezenta achizitorului: 

a) factura/-i fiscale; 

b) situatii de lucrari;  

c) procese verbale de receptie; 

d) documente de calitate/conformitate si garantie pentru  materialele puse in opera; 

e) certificate de agrement tehnic, unde este cazul; 

f) buletine de verificari, masuratori, incercari – inclusiv pentru materialele importate; 

11.13 – Daca executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe  

persoane: 

- aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru  

executarea contractului; 

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea  autoritatea de executant 

pentru toti membrii asocierii; si 

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a 

achizitorului. 

12. Obligaţiile achizitorului 
12.1 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
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b) spații necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces (după caz); 

12.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 

pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul 

de execuţie a lucrării. 

12.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 

circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

12.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

 

13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din valoarea  contractului 

dobanda legala  penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2’) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 

privind dobanda legala remuneratorie si penalzatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru 

reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin legea 43/2012 cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

13.2 - In cazul in care achizitorul , din vina sa exclusiva nu isi onoreaza obligatiile in termenul 

prevazut la art. 16.2 din contract , furnizorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale 

penalizatoare , aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din legea 

nr.72/2013 privind masurile  pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor 

sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati 

contractante. 

13.3 –  Penalitatile datorate  conform clauzelor 13.1 si 13.2 curg de drept din data scadentei 

obligatiilor asumate conform prezentului contract. 

13.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

 

Clauze specifice 

 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului( după caz ) 
14.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului  în cuantum de 

10% din valoarea contractului fara TVA,  respectiv  ………………….. lei.   

        - ( 2 ) Garanţia de bună execuţie se constituie 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.  

14.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate.    
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14.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, astfel: 

    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 pana la acea data 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 finala. 

14.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil fără alt  ordin 

în acest sens din partea achizitorului. 

 

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

16.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu de nefavorabile se datorează executantului şi 

nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;  

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei 

părţi a acestora, atunci, prin cnsultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.     

16.2. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea 

executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de 

proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau 

degradărilor. 

16.3. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare ca urmare a 

suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 

înştiinţare având dreptul, după caz : 

a)la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

b)la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului. 

16.4. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor 

suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.16.6. dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii 

consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii 

executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 

 

17. Finalizarea si receptia  lucrărilor 

17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 

sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se 

constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 



7 
 

termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

18.1 - Perioada de garanţie  acordata lucrarilor este cea stabilita  in caietul de sarcini si declarata in 

propunerea tehnica, astfel: 

- garantia acordata lucrarilor executate – 36 luni calendaristice de la data data semnării procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 

de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  

de execuţie. 

18.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte 

a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 

în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

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

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 

parţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

18.3 – In cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 19.2, alin.(2), achizitorul 

este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 

acestuia. 

18.4 – Executantul are obligatia de a se prezenta la interventie  in perioada de garantie in termen de 2 

zile calendaristice, in caz contrar  achizitorul este indreptatit a solicita  ca penalitati o sumă 

echivalentă cu  0,036% din preţul contractului pentru fiecare ora  de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

 

19. Modalităţi de plată 
19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile 

calendaristice (conform art. 6 alineat 4) din Legea 72/2013) de la data emiterii facturii la autoritatea 

contractanta pentru lucrarile executate. 

19.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

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

Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de 

eliberarea certificatului de recepţie finală. 

 

20. Ajustarea  preţului contractului 
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20.1 – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 

 

22. Amendamente  
23.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

25. Încetarea şi rezilierea contractului 
25.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 30 zile de la data emiterii ordinului 

administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 

25.2- Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 120 zile de la 

semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau 

intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată . 

25.3- Încetarea prezentului contract de lucrari în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va produce niciun fel 

de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului 

contract. 

25.4 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.20.1 şi 20.2, Achizitorul poate rezilia 

Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără 

necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în 

oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b)executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de 

către reprezentantul său autorizat; 

d)executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 

activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 

de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

e)executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

f)executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 

care Achizitorul îl poate justifica; 

g)împotriva executantului 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 financiare ale CE; 

h)are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

i)apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ; 

j)executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia 

sau asigurarea 

nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

25.11– După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. 
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26. Soluţionarea litigiilor 
26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente in a caror raza teritoriala se afla sediul 

achizitorului. 

 

27. Limba care guvernează contractul 
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. Comunicari 

29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

30. Legea aplicabilă contractului 

31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie, la sediul achizitorului, azi ……………………. prezentul contract 

în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

       

   Achizitor                        Executant 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES         S.C.  

MANAGER         

Ec.                            Adm.  

 

Dir. Financiar – Contabil 

Ec.  

 

Sef Birou Administrativ 

Ing.  

 

Comp. Achiziții publice, Contractare 

Ec. 

 

Consilier Juridic 

Jurist  

 


