








                 OFERTANTUL                                                                                                   
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

 
Domnilor, 
1. Având în vedere Invitația de participare nr. 183296 din 02.12.2021, subsemnatii, reprezentanti ai 

ofertantului ____________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să executam : ” Lucrări de scoatere a gardurilor metalice 
de pe spațiile verzi aferente domeniului public ”,  Cod CPV : 45111300-1 Lucrari de demontare 
(Rev.2),  la  o valoare totală de ………........…lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adaugată................. lei (suma în litere și cifre) TVA  si  un pret unitar de ………………………lei/ml fara TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să executam lucrarile 
conform comenzilor beneficiarului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________ (durata in litere 
si cifre) zile, respectiv până la data de ___________________________,(ziua/luna/anul)  și ea va ramâne 
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.      
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe care 

o puteți primi. 
             7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de  5% 
din prețul Contractului, care va fi constituita prin.....................................................................                            
                                                                                                     [completati modalitatea aleasa]. 
 

 
 

 
Subsemnatul_______________, în calitate de _____________________(calitate de reprezentare), legal 

autorizat să semnez  oferta pentru și în numele _____________________________                                           
(denumirea/numele operatorului economic). 
                                             
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                  
           Data_____/_____/_____                                                                                                                                    
                                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                             (semnătura autorizată)                    
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Contract de lucrări 
nr. ………………. data ………2021 

 
 

În temeiul Legii 98 din 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, 
între 

 
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU,  cu sediu pe strada 
Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal RO27824497, cont trezorerie RO28 TREZ 
0615 006X XX00 0234, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi 
SC ………………….., reprezentata prin Administrator …………………, adresa sediu: loc. …………. , Str. 
………….. , nr. …………,  e-mail: …………………… , tel. ………………….. , număr de înmatriculare   
……………………., cod fiscal    RO……………., cont  RO.................................... deschis la 
TREZORERIA .............  , în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
1. Definiţii  
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carant ine, 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. 
g. Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini daca 
nu se specifica in mod diferit. 
h. Situatii de lucrari – documentele prin care se constata stadiul fizic si valoric in care lucrarea este 
executata, inclusiv montajul produselor; dupa ce au fost confirmate de catre Achizitor situatiile de lucrari 
constituie baza pentru plati. 
i. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – actul prin care se constata indeplinirea tuturor 
obligatiilor executantului  fata de achizitor ce fac obiectul acestui contract, respectiv prestarea serviciilor, 
executarea lucrarilor si furnizarea produselor si care se semneaza de catre partile contractuale la finalizarea 
lucrarilor pentru realizarea si punerea in functiune a Obiectivului. 
j. Procesul verbal de receptie finala a obiectivului – actul prin care se constata indeplinirea tuturor 
obligatiilor executantului  fata de achizitor, inclusiv a  obligatiilor privind garantia obiectivului, ce fac obiectul 
acestui contract si care se semneaza de catre partile contractuale dupa inchierea perioadei de garantie de la 
semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului. 
 
2. Interpretare 
2.1 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. 
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

 

mailto:contact@panoramaferestre.ro
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Clauze obligatorii 
 

3.  Obiectul principal al contractului 
3.1 - Executantul se obliga să execute  “Lucrari de scoatere a gardurilor metalice de pe spațiile verzi 
aferente domeniului public”, cod CPV:    45111300-1 Lucrari de demontare (Rev.2) în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
3.2 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de .............. lei,  inclusiv TVA pentru executarea 
lucrarilor de scoatere a 3000 ml garduri metalice, in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 
4.  Preţul contractului 
4.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
……………… lei fara TVA,   la care se adaugă TVA  - ................. lei si este calculat pe baza pretului unitar 
de .......... lei fara TVA.  
4.2 – Pretul contractului este ferm si nerevizuibil pe durata contractului. 
4.3- Cantitatea totala de gard metalic ce face obiectul prezentului contract este de 3000 ml. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata contractului este 90 zile de la data primei comenzi, ulterior constituirii garantiei de buna executie 
dupa semnarea contractului de catre ambele parti conform clauzei 6.1  
5.2.  Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal al receptiei finale a 
lucrarilor executate in baza lui. 
 
6. Executarea contractului  
6.1  – Executarea contractului incepe ulterior constituirii garantiei de buna executie. Constituirea garantiei de 
buna executie se va face in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, care ulterior devine anexa 
la contract. 
 
7. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 

1. Caietul de sarcini; 
2. Propunerea tehnica-financiara; 
3. Garantia de buna executie 

 
8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului.  
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.  
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
 
9. Standarde 
9.1. – Lucrarile executate in baza contractului vor respecta standardele, specificaţiile tehnice, fişele tehnologice, 
normativele de proiectare şi toate prescripţiile tehnice în vigoare.  
9.2. - Executantul garantează că la data recepţiei, lucrarile executate vor avea calităţile declarate de către 
acesta, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate  de vicii care ar diminua sau ar 
anula posibilitatea de utilizare. 
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10. Obligaţiile principale ale executantului   
10.1- Executantul se obliga sa execute lucrarile la standardele si / sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica.  
10.2 – Executantul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea executiei lucrarilor. 
10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în 
limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.   
10.4. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor 
legii privind calitatea în construcţii.  
10.5 -  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. 
10.6 -  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. 
10.7 - 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, cu 
respectarea cerintelor legale si de reglementare de mediu in vigoare si pentru a evita orice 
pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţii publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

iv) de a interveni operativ in cazul poluarii accidentale a mediului, cauzata de metodele de lucru 
utilizate. 

10.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor si materialelor, care urmează a 
fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.  
10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea 
prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.10 - (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; 
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iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul si alte deseuri, sau lucrările 
provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare; 

iv) de a aduce la stadiul initial terenul sau mobilierul urban existent, afectate de executia 
lucrarilor . 

 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale 
în perioada de garanţie. 
10.11  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
10.12 - Executantul are obligaţia de a asigura instruirea lucrătorilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, ţinând cont şi de riscurile specifice locului de munca respectiv. 
10.13 - Executantul are obligaţia de a înregistra accidentele de muncă suferite de lucrătorii proprii, la organele 
competente pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul achizitorului. 
10.14 – Executantul are obligatia de a asigura instruirea lucratorilor proprii privind reglementarile de prevenire si 
stingere a incendiilor obligatorii pe durata lucrarilor. 
10.15 – Executantul este obligat sa asigure toate resursele umane, materiale, organizatorice pentru a executa 
minim 10 ml scoatere gard metalic/ora. 
 
11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 
lucrărilor ( dupa caz). 
11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către executant. 
11.3 – Achizitorul nu va intarzia emiterea comenzilor astfel incat Executantul sa nu se incadreze in durata totala 
a contractului. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le îndeplinește 
necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 
alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, 
precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările 
ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de executat/executată 
necorespunzător/executată cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu ma i mult decât valoarea 
contractului. Această penalitate se aplică pentru obligaţiile din contract altele decât cele pentru care sunt 
nominalizate punctual penalităţi.  
12.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen  de 28 de zile de la data 
scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea celor 28 de 
zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în 



            ACHIZITOR                                                                                                                                                                     EXECUTANT                                                                                                                                         

   MUNICIPIUL BACAU                                                                                                                           SC …………………………………….  
 
 
 

5 

 

executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între 
aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile 
datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
13. Rezilierea contractului 
13.1. - Daca intarzierile in efectuarea obligatiilor persista dovedind incapacitatea executantului de a executa 
contractul, Achizitorul este in drept sa rezilieze contractul din vina contractantului si sa-i incaseze garantia de 
buna executie, la valoarea  decontata.  
13.2. - Contractantul poate cere rezilierea contractului daca: 
i) Achizitorul  este declarat in stare de faliment; 
ii) Achizitorul  notifica contractantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este 
imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
13.3. - Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca: 
i) Contractantul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a intrat in lichidare 
juridica in vederea fuzionarii; 
ii) Contractantul a abandonat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor; 
iii) Contractantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost 
notificat de achizitor ; 
13.4. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părţi  cu cel putin 5 zile 
lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data notificarii, partea notificata nu 
formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile sa initieze rezolvarea 
amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta. 
In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere, si solutionarea 
amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform 
prevederilor art. 26. 
13.5. - La rezilierea contractului contractantul va preda achizitorului, pe bază de proces verbal, lucrările 
executate cât şi toate materialele/echipamentele nemontate. 
13.6. - In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va convoca 
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate pana la data rezilierii, 
intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 
13.7. – (1) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una 
dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 
(2) Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public. 
13.8. - În cazul prevazut la clauza 13.3., contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru 
partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
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Clauze specifice 

 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data semnării contractului de achiziţie publică de catre ambele parti.  
14.2. Garantia de buna executie a contractului reprezinta  5 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 
de ............  lei. 
14.3. Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
- prin virament bancar;   
- prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurari, in conditiile legii.   Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile 
contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a serviciilor respective din 
neindeplinirea contractului  în perioada convenită 
-             prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art. 40 alin.(3) – (6) din HG 
395/2016. 
14.4. Modul de constituire al garanţiei prin retineri succesive: prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia. Dovada deschiderii contului se va face prin confirmare de la unitatea Trezoreriei 
Statului ca a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile succesive ce constituie garantia de buna executie; 
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai 
mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA, respectiv  ........... lei.  
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil 
prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa 
contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 
Dovada deschiderii contului se va face prin :  
       - Confirmare de la trezorerie că a fost deschis un cont în care se vor vira reţinerile ce constituie garanţia de 
bună execuţie ; 
        - Copie extras de cont , confirmarea existentei sumei de ............. lei. 
 
15. Începerea şi execuţia lucrărilor 
15.1 - Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor in maxim 24 ore de la primirea comenzii scrise  
din partea achizitorului.  
15.2 -  Lucrările trebuie să să fie terminate in termen de  maxim 90 zile de la prima comanda. În cazul în care 
executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle 
prevăzute la 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre 
în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
15.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a supraveghea conformitatea execuţiei lucrărilor cu prevederile anexelor la 
contract.  
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. 
 
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
16.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are 
dreptul; 
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16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 25.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de 
a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 14 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la clauza 19.1, în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
 
17. Finalizarea lucrărilor 
17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor,  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 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- Nu este cazul. 
 
19. Modalităţi de plată 
19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în maxim 30 zile de la acceptarea situatiei de 
plata, aferenta lucrarilor executate pe teren. 
19.2 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
19.3 - 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 
20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
20.2 – Pretul contractului este ferm si nerevizuibil pe toata durata contractului . 
 
21. Asigurări 
21.1 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
 
22. Amendamente  
22.1 - 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. 
22.2 -  Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului .  
 
23. Subcontractanti  
23.1. Prestatorul are dreptul, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, cu permisiunea achizitorului. 
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24. Cesiunea 
24.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
24.2 - Contractantul poate cesiona achizitorului, in cazul unei incetari anticipate a contractului,   contractele 
încheiate de acesta cu  subcontractanţii.   
 
25. Forţa majoră 
25.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
25.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
25.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
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 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 din România.  
 
27. Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicari 
 
28.1 - (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. 
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 

 
Părţile au înţeles să încheie azi ...................... prezentul contract în trei exemplare originale, doua 

exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.     
            
 
 
                  EXECUTANT 

 
 

ACHIZITOR 
SC ……………………. MUNICIPIUL BACAU 
                Administrator   PRIMAR 
          ………………….. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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