
Obiect : Cablare reţea Date/CaTV - Caminul 1 şi 3  CUNBM 
 
 
CAIET DE SARCINI 
Reţea date şi TV cablu 

A. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investitie: Modernizare retea date in clădirea existentă. 
Beneficiarul investiliei: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - CUNBM 
Proiectant specialitate : Evo DigiLine 
1. Obiectul proiectului 
Spaţiile clădirii vor fi dotate cu prize de date pentru acces la reţeaua de campus în 
acord cu tema beneficiarului şi normele in vigoare. 
2. Soluţia proiectului 
Lucrările de instalaţii electrice curenti slabi aferente spaţiilor amenajate sunt: 
- instalare prize de acces date şi acces relea TV prin cablu. 
3. Bazele de proiectare 
La adoptarea solutiilor tehnice s-au avut in vedere următoarele: 
-tema de proiectare discutată cu beneficiarul lucrării 
-planurile de arhitectură 
-datele transmise de beneficiar 
-soluţii discutate cu beneficiarul 
-determinări efectuate la fata locului 
Normativele departamentale, republicane si standardele in vigoare de curenţi slabi aferente clădirilor 

civile şi de produclie; 

P118-99; NORMATIV de siguranţă la foc a construcţiilor; 
NTE 007/08; NORMATIV pentru proiectarea şi executia relelelor de cabluri electrice; 
LEGEA 319/2006: Legea privind securitatea şi sănătatea in muncă 
LEGEA 10/1995: LEGEA calităţii in construcţii; 
HG273/1994.REGULAMENT de receplie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora 
C56-2001: NORMATIV pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a 
instalaţiilor aferente. 
5. incadrarea clădirii, conform legistatiei in vigoare 
 
B. DESCRIEREA LUCRARILOR 
1. Alimentarea cu energie electrică 
Situatia existentă 
La ora actuală imobilul, având regimul de înălţime de P+2E, este alimentat cu 
energie electrică, din releaua stradală a furnizorului de energie electrică. Tabloul electric 
general TGD este amplasat la parterul clădirii in incăperea tabloului electric. 
Pentru a incepe lucrările de amenajare, este necesar să se facă un racord la un 
tablou de "ORGANIZARE DE SANTIER". Prezenta documentatie nu cuprinde proiectul de 
branşare al acestui tablou. 
Inainte de inceperea lucrărilor de amenajare, se va deconecta alimentarea cu 
energie electrică a instalaliilor aflate in spatiile modernizate şi se vor asigura impotriva 
punerilor accidentale sub tensiune. 



Solutia propusă 
2. lnstalalii electrice de curenli slabi 
 
REALIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE DE CURENTI SLABI 
Relelele interioare se vor realiza in executie aparenta in canal de cablu PVC folosindu-se cabluri sau 
conductoare izolate respectiv cabluri optice. 
Se vor folosi traseele orizontale coloane conductoare izolate şi cabluri protejate in 
jgheaburi PVC in conditiile previzute de Normativul I 7 şi prescripliile tehnice specifice 
pentru medii cu pericol de explozie ele vor face legatura dintre RACK şi fiecare priza de date 
in parte, in jgheaburile de proteclie se vor forma coloane cu cabluri compuse din cablu FTP 
pt. date şi cablu coaxial pentru radiofrecvenla pentru TV cablu. 
lnterconectarea cabinetelor de date se va face cu cabluri optice terminate in patchpanel-uri optice. 
 
Gruparea circuitelor 
 
Circuitele sau cablurile speciale aparţinand instalatiei de transmitere date si 
televiziune, se vor grupa in acelaşi jgheab, utilizându-se trasee comune, pentru ca vor face 
parte dintr-un sistem de structură  cablată in măsura in care condiţiile de transmisie din 
punct de vedere al nivelului, permit aceasta. 
Tuburile, plintele, firidele, conductele Si cablurile, dozele destinate instalatiilor de 
curenli slabi nu vor fi folosite pentru instalatii de distributie a energiei electrice. 
 
Alegerea traseelor 
 
Se va evita instalarea circuitelor şi cablurilor in lungul conductelor calde, 
interzicandu-se instalarea pe suprafete calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la 
umezeală. Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde (minim 40"C) sau la 
incrucişări cu acestea, distanla minimă intre circuitele de curenli slabi şi elemente calde 
trebuie să fie de 12 cm sau se vor lua măsuri de izolare termică. 
Distanta intre instalaţiile de curenli slabi sau transmitere de date Si cele electrice cu 
frecventa de 50 Hz şi tensiuni pană la 1000V atât in montaj ingropat cat Si in montaj 
aparent, trebuie să fie de minimum 20 cm, cu condiţia ca izolaţia să fie corespunzătoare şi 
să nu existe innădiri la conductoarele electrice pe porliunea de paralelism, Dacă 
conductoarele sunt protejate in tub metalic, acesta va fi legat la pământ la ambele capete. 
Se poate admite ca in clădirile de locuit această distantă să se poată reduce pană la 
15 cm dacă lungimile de paralelism nu depăşesc 30 m. 
Traseele comune ale circuitelor diferiţilor abonaţi se vor monta in spalii accesibile 
personalului de exploatare. 
Se va evita instalarea cablurilor de curenli slabi in tunele sau canale tehnice in care 
se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V in cazurile in care nu este posibilă 
o altă soluţie, cablurile se vor instala in tunele sau canale tehnice pe peretii opusi, sau pe 
aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distantă de cca 40 cm, sub cele electrice 

Concentrarea circuitelor 
 
lnstalatiile interioare de curenti slabi, vor fi prevăzute cu puncte de concentrare a 
circuitelor (Rack). 
Rackurile de interior se vor instala numai in locuri uscate, fără pericol de incendiu şi 



de preferintă in spalii de acces comun din capetele holurilor sau in camerele tehnice Si vor 
fi marcate, pentru a se deosebi de alte puncte de concentrare. 
In rack, circuitele vor fi etichetate şi numerotate imediat după instalarea lor, urmând 
ca echiparea cu reglete si fie făcută la instalarea cablului de racord. 
Accesul cablurilor cu care se asigură comunicatia retelei cu nodurile superioare, 
(furnizor servicii, nod acces retea campus) se va face in aşa manieră incât să nu existe riscul 
prelingerii apei pe suprafala cablului şi să ducă la inundarea cabinetelor. 
 
lnstalalii date tip cablare structurată 
 
Cablarea structurată a clădirii presupune organizarea unei reţele comune pentru 
instalalia interioară telefonică şi reţeaua de date (date+imagini) pe orizontală (cablare 
orizontale) şi pe verticală clădirii (cablare verticală). 
Pe traseele sistemului de cablare structurată pentru instalaţia comună de voce+date 
se va evita paralelismul cu traseele electrice pe o distanţă mai mare de 1m, fiind acceptate 
doar traversarea perpendiculară a traseului electric iar aria suprafeţei de contact 
(suprapunere) micsorată pe cat posibil. 
Secţiunea jgheaburilor să fie adecvată pentru ca pozarea cablurilor să se facă uşor 
Fără  a le tensiona sau curba peste limita admisibilă previzută de producător şi specificată in catalog. 
Traseele verticale să prezinte bride de fixare pentru a nu fi solicitate la elongaţie de 
propria greutate. 
Toate traseele se vor termina in cabinetele de date. (DC). 
Traseele de cabluri ecranate Si neecranate aferente cablării structurate se vor 
poziţiona la următoarele distanle faţă de surse de interferenţă electromagnetică (EMl) 
(lămpile fluorescente, trasee de alimentare cu energie electrică, echipamente electrice 
etc.) alimentate la 500V Acolo unde nu există altă posibilitate, se admit intersecţii de 
trasee (perpendiculare). 
lndiferent de tipul tubulaturii fiecare cablu se marchează cu cel putin 3 inscrisuri de 
identificare la fiecare capăt pe o distanţă de 1,5-2 m. La prize se lasă o rezervă de 15-20 cm pe care să fie 
vizibilă şi foarte clară marcarea de identificare, iar in cabinetele de date se 
lasă o rezervă de 1.5 - 2 m de la baza dulapului pentru a permite realizarea formei de cablu, 
o rezervă si conectorizarea in panoul de legătură. 
Fiecare priză se va marca/eticheta vizibil. 
Cablurile se pozează se trag cu atenţe astfel   încât să nu fie depăşită forta de 
tensionare permisă de producător şi precizând in foaia de catalog. 
In lipsa altor indicaţii se adopta valoarea de 90N. Nu se vor poza mai multe cabluri in 
jgheaburi decât este permis. Nu se va trece de un factor de umplere de 60% a acestora. 
se va urmări ca la pozarea cablurilor să nu se formeze noduri ceea ce duce la o rază 
de curbură mai mică decat cea prevăzută in standard (5 cm) sau precizată de producător. 

Raza de curbură influentează performanţele parametrilor de comunicalie. Raza admisă 
pentru curbura cablurilor FTP cat 6 este de 25 mm iar a cablurilor optice de 30 mm. 
Etichetarea cablurilor se face inainte şi  după stabilirea legăturilor dintre priză şi panoul de legitură, la 
ambele capete avand o etichetă cu aceiaşi marcă. 
Se va lăsa o rezervă generală a cablurilor orizontale şi verticale. 
Cablurile vor fi directionate spre dulap prin forme de cablu solidarizate cu scheletul 
d u la pului. 



Traseele circuitelor de cabluri se vor realiza utilizând bride de plastic zimtate autoblocante care să nu 
stranguleze mănunchiul de cabluri. Traseul circuitelor de cabluri se va ramifica corespunzător panourilor 
de legătură in care se va face conectorizarea fiecărui cablu. 
După conectizare, fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. 
Etichetarea posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibil. 
. prizele de telecomunicalii tip RJ45 cat. de FTP; 
. prizele de telecomunicalii tip TV cablu; 
. conectorii pentru prize, cabluri, panouri de conectare. 
Pentru cablarea orizontală distantele pentru asigurarea conditiilor optime a transmiterii datelor sunt: 
. lungimea cablurilor orizontale se va limita la maxim 90 m; 
Cablurile orizontale vor face legatura intre fiecare priza de date din ficare camera si 
portul din pachpanel aferent. 
Pentru echipamente active, se vor alege switchuri cu management, 24 porturi 
gigabit ethernet si doua porturi sfp/sfp+, respectiv porturi sfp pentru switch-ul de 
concentrare a cabinetelor 
Fibra optica utilizata va fi de tip SM pentru conectarea la reteaua de campus şi 
SM/MM(OM2/3/a) pentru interconectarea cabinetelor de pe niveluri. 
lnstalatia de TV cablu se va moderniza in ideea de a instala prize CaTV la terminarea 
cablului in camere. 
La teminarea lucrărilor, se vor face măsuratori de verificare a parametrilor. 
Compatibilitate standard Cat6 respectiv nivel semnal CaTV. 
 
C. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE SI PSI 
Pentru protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta se 
va asigura legarea la nulul de protectie. ln acest scop toate partile metalice ale instalatiei si 
echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, se vor lega la nulul de 
protectie, cu exceptia corpurilor de iluminat montate la o inaltime mai mare de 2,5m (sau 
care au clasa de izolatie ll). 
Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamant la 
tabloul de alimentare. Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul 
de lucru si va fi protejat pe tot parcursul lui pana la carcasele receptoarelor electrice in 
aceleasi conditii ca si conductoarele active de faza si nul de lucru. 
Pentru protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere directa se va 
asigura izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele 
curentilor de lucru; utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator; 
amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice. 
La lucrarile de montaj si intretinere a instalatiilor electrice se vor respecta Normele 
specifice de securitate si sanatate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale, 
precum si Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. 
 
D.MASURI PREVENIRE SI STINGERE INCENDII 
Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii incendiilor in timpul executarii si 
exploatarii echipamentelor si instalatiilor electrice se vor respecta prevederile L 307/2006 
privind apararea impotriva incendiilor. 
Beneficiarulva lua masuri ca dotarile cu mijloace psl si instalatiile de prevenire si 
stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare. 
Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si 
stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le 



revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza executia. 
ln cazul in care normativele si instructiunile departamentale nu cuprind prevederi 
pentru unele locuri de munca, sau daca prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile 
specifice, comisia tehnica PSI a beneficiarului va dispune sarcinile si masurile necesare 
specifice, aplicarea lor se va face dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii. 
ln mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere avizul 
beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis, 
Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de  P.S.I. 
ln caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea 
acestora, se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate. 
La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare 
cu praf si bioxid de carbon. 
Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta stare de 
utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite de inghet. 
E.MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
La executia instalatiilor electrice si in exploatarea lor se vor respecta reglementarile 
1319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 

Întocmit 

Ing Sandu CIMPONERIU 
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Formular 1  

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

 (denumirea/numele)  

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

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

                                       Str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. __________ din ______________, 

privind aplicarea procedurii de ______________________________(denumire procedură) pentru 

atribuirea contractului ____________________________________________________(denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ________________________________________ 

(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

de  participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

   Operator economic, 

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

            (numele, semnătura autorizată şi ştampila ) 
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Formular 3 - DECLARAŢIE de eligibilitate conform art. 164 din Legea 98/2016  

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..................................................... reprezentant împuternicit al 

........................................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de 

candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura aplicată de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 164 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 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. 

18^1 - 18^5 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 ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul societatii nu a 

fost condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru pentru comiterea 

infracţiunilor de mai sus. 

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 si confirmării 
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declaraţiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind 

eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 

autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 

iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul 

Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă.» 

 

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

Operator economic, 

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

           (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul 

asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular 4 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), în 

calitate de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura 

de .......................................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................................... 

...................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an), 

organizată de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria răspundere sub sancţiunea 

excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 165 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 

respectiv că: 

 

(1) nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care am 

fost înfiinţat. 

(2) mi-am îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat. 

                  (3)) nu prezint informaţii false ci prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 

 

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

şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care 

dispun  în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 

autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 

iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul 

Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă.» 

 

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

Operator economic,   (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 

 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va 
prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular  5 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E  privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), în 

calitate de candidat/ofertant/tert susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura 

de .......................................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................................... 

...................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării), codul CPV ........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an), 

organizată de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, declar pe propria răspundere sub sancţiunea 

excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 

respectiv că: 

                    a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, am respectat 

reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii 

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

încetarea activităţii 

                   c) nu am comis nicio abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, nu 

am primit o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative pentru asemenea 

abatere 

                   d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 

                   e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză 

                  f) am participat la pregătirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o 

distorsionare a concurenţei 

                   f’) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire 

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

unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior 

                   h) nu am prezentat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 

de calificare şi selecţie, an prezentat informaţiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele 

justificative solicitate; 

                   i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, 

nu am incercat să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 

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

selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.  

 

                  Nu prezint informaţii false ci prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 

 

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

şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care 
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dispun  în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 

autoritatii contractante – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu privire la orice aspect tehnic si 

financiar in legatura cu activitatea noastra.   

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

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 

iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul 

Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă.» 

 

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

Operator economic,   (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 

 

 

 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va 
prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formular 9 

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

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca 

 

 

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

..................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, să executam ......................................................................... (denumirea lucrarilor) 

pentru suma de .................................................... lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... lei (suma în litere 

şi în cifre, precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să incepem executarea 

lucrarilor in .......... zile de la primirea ordinului de începere, în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata 

în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

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

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. 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. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume, semnatura autorizata şi stampila),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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                    ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

 

 

   1. Valoarea maximă a lucrărilor    .............. (% din preţul total ofertat) 

       executate de subcontractanţi 

 

   2. Garanţia de bună execuţie va 

       fi constituită sub forma:         .............. (% din preţul total ofertat)        

       în cuantum de:        

            

   3. Perioada de garanţie de bună 

       execuţie pentru lucrari         .............. luni calendaristice 

 

    4. Perioada de mobilizare 

       (durata de la data primirii  

       ordinului de începere a 

       lucrărilor până la data 

       începerii execuţiei)             .............. zile calendaristice 

 

    5. Termenul pentru emiterea 

       ordinului de începere a 

       lucrărilor (de la data 

       semnării contractului)          .............. zile calendaristice 

 

    6. Penalizări pentru întârzieri    .............. (% din valoarea care trebuia să fie realizată) 

       la termene intermediare şi                    

       la termenul final de execuţie 

 

    7. Limita maximă a penalizărilor   .............. (% din preţul total ofertat) 

 

    8. Limita minimă a asigurărilor    .............. (% din preţul total ofertat) 

 

    9. Perioada medie de remediere 

       a defectelor                     .............. zile calendaristice 

 

   10. Limita maximă a reţinerilor 

       din situaţiile de plată 

       lunare (garanţii,                .............. (% din situaţiile de plată lunare) 

       avansuri etc.)                                

 

                                                      Ofertant, 

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

                                                (semnătura autorizată)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Formular 15  

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E  pe proprie raspundere a furnizorului privind obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si protectia muncii 

 

Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

......................................................................................... (denumirea operatorului economic), în 

calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ terţ susţinător al candidatului/ ofertantului/ 

subcontractant, la procedura de .......................................................................... (se menţionează 

procedura) in vederea  atribuirii   contractului de achiziţie publică având ca obiect 

............................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV 

........................................., la data de ....................................... (zi/luna/an), organizată de 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si protectia muncii (conform art. 51, alin. 2  din Legea nr. 98/2016 si art. 137, 

alin. 2, lit. b din H.G. 395/2016) si ca le voi respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.  

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care dispun  în 

scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie.  

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 

(*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» referitor la «Declararea 

necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul 

Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amendă.» 

 

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, 

.................................           (numele şi prenumele, semnătură autorizată şi ştampila) 
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Contract de executie lucrări  
               nr._________data___________ 

 
 

1. Preambul 
 

În temeiul Legii nr.98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a 
încheiat prezentul contract de executare lucrări instalatii, între 
autoritatea contractantã UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, adresa sediului str. 
Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, telefon/fax 0264 594921, cod fiscal  4288306, cont 
trezorerie IBAN ............................................................................, reprezentatã prin rector, 
prof.dr.ing. Vasile TOPA si director economic ec. Adriana Smaranda OCHIS, în calitate de 
Achizitor/Beneficiar, pe de o parte, 
 şi …………………………………………………cu sediul in...................................................................., 
telefon:........................., numarul de inmatriculare la Registrul Comertului............................., CUI 
RO......................................., cont IBAN ______________________________________, deschis la 
Trezoreria........................., reprezentat prin administrator .......................... in calitate de Executant 
executie lucrări instalatii, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract. 
 
2. Definitii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. Achizitor / beneficiar şi executant/executant  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea 
numite în prezentul contract.  Utilizarea în cuprinsul prezentului contract numai a unuia dintre 
termenii “Achizitor” sau “Beneficiar” implică automat referirea şi la celălalt termen, desemnând 
aceeaşi parte contractuală. Utilizarea în cuprinsul prezentului contract numai a unuia dintre 
termenii “Executant” sau “executant” implică automat referirea şi la celălalt termen, desemnând 
aceeaşi parte contractuală; 
c. legea Legea Contractului este legea română 
d. obligatii legale Executantul va respecta legile din România, tară în care se realizează lucrările.  
Executantul va emite toate înştiintările şi va plăti toate taxele şi alte obligatii referitoare la Lucrări. 
e. pretul contractului - pretul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
g. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităti legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în functiune, asistenta tehnică în perioada 
de garantie, şi orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 
h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esentială a componentelor rezultă 
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop 
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de 
nationalitatea furnizorului. 
i. destinatie finală  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
j. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este 
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considerat fortă         majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti; 
k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
l.Specificatie inseamna documentul, care include Cerintele Beneficiarului referitoare la proiectul 
care urmeaza a fi elaborat de catre Executant, daca exista, precum si orice Modificare adusa 
acestui document  
m.Planşe -  înseamnă planşele referitoare la Lucrări, precum şi orice modificare adusă acestor 
Planşe. 
n.Parte -  înseamnă Beneficiarul / Achizitorul  şi respectiv  Executantul / Executantul lucrării. 
o.Data de Începere a Lucrărilor - înseamnă data  la care contractul  intră în vigoare, sau orice altă 
dată convenită de către Părti. 
p.Durata de Executie - înseamnă durata de realizare a Lucrărilor calculată de la Data de Începere a 
Lucrărilor. 
r.Utilajele Executantului -  înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilitătile şi alte 
lucruri necesare executiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 
s.Forta Majoră - înseamnă un eveniment sau o circumstantă exceptională care nu poate fi 
controlată de către una din Părti, pe care Partea nu ar fi putut să o prevadă înainte de semnarea 
Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită de către acea Parte, şi care nu 
poate fi atribuită celeilalte Părti. 
t.Materiale -  înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac 
parte din lucrările permanente. 
u.Echipamente -  înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente. 
v.Şantier -  înseamnă locurile puse la dispozitie de către Beneficiar unde urmează a fi executate 
Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părti componente ale 
Şantierului. 
x.Modificare -  înseamnă o schimbare adusă Specificatiilor şi/sau Planşelor (dacă există)  dispusă 
de către Beneficiar 
z.Lucrări -  înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de 
către Executant, incluzând lucrările temporare, precum şi orice modificare a acestora. 
 
3. Interpretări 
3.1 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include firme şi organizatii. Cuvintele care 
indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. 
3.2 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.3 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit. 
 
4. Prioritatea Documentelor 
4.1 Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se 
explicitează  reciproc. Dacă între documente apar ambiguităti sau neconcordante, Beneficiarul va 
emite către Executant toate instructiunile necesare. 
 
5. Comunicarea  
5.1 În orice situatie în care este necesară emiterea de înştiintări, instructiuni sau alte forme de 
comunicare de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate 
în limba română şi nu vor fi retinute sau întârziate în mod nejustificat. 
 
6. Reprezentantii Beneficiarului şi Executantului 
6.1 Persoana Autorizată  
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Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să actioneze în 
numele acestuia. Această persoană autorizată va fi cea mentionată în Anexă sau cea notificată în 
alt mod Executantului de către Beneficiar. 
6.2 Reprezentantul Beneficiarului 
Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării executiei corecte a 
lucrărilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini 
anumite îndatoriri. Aceste persoane, vor fi desemnate ulterior de Beneficiar printr-o înştiintare 
către Executant. Beneficiarul va înştiinta Executantul despre autoritatea şi îndatoririle delegate 
Reprezentantului sau Reprezentantilor Beneficiarului. 
6.3 Reprezentantul Executantului 
Executantul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referintele persoanei 
autorizate să primească instructiuni în numele Executantului. 
 
7. Obiectul principal al contractului   
7.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze următoarele lucrări: “Lucrări de modernizare 
retea de comunicatii date, voce şi TV, la căminele studentesti nr. 1 si nr. 3, str. Victoriei nr.76 
Centrul Universitar Nord Baia Mare, din cadrul UTC-N.  Cod CPV: 45314320-0 
7.2 Beneficiarul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract sub conditia 
respectării obligatiilor contractuale de către executant.  
 
8. Pretul contractului 
8.1 Pretul contractului: Pretul contractului este ferm, de……………………lei, din care TVA in valoare 
de …………………………..lei. Pentru lucrarile executate, platile datorate de beneficiar executantului 
sunt cele declarate in oferta financiara, in lei, anexa la contract. 
8.2 Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului este ferm, in lei, si nu se actualizeaza.  
 
9. Avans şi Plăti Intermediare  
9.1 Avansul : Nu se acorda avans. 
9.2 Plăti intermediare: Executantul va putea solicita plata lucrarilor executate, lunar, până în data 
de 20 a fiecărei luni. Nu se vor plăti de către beneficiar materialele cumpărate de executant dar 
care nu au fost puse în operă şi nu se regăsesc încorporate în lucrarea executată. Executantul va 
solicita la plată valoarea lucrărilor executate numai ca urmare a depunerii unei cereri de plată 
însotite de o situatie de lucrări avizată de reprezentantul beneficiarului, care va certifica calitatea 
si cantitatea lucrarilor executate, la care sunt anexate documentele justificative.  
9.3 Conditii de plată: În decurs de 30 de zile de la transmiterea fiecărei cereri de plată, 
Beneficiarul va plăti Executantului suma specificată şi justificată pe baza documentelor 
justificative care sunt în acord cu preturile la materiale şi manopera specificate în oferta depusă 
de executant şi care este anexă a contractului.  
9.4 Plata finală: În termen de maxim 10 zile de la îndeplinirea conditiilor, Executantul trebuie să 
trimită Beneficiarului situatia finală de lucrări împreună cu toată documentatia necesară pentru a 
da posibilitatea Beneficiarului să plăteasca tranşa finală din pretul contractului. În termen de 30 
de zile de la transmiterea situatiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti Executantului sumele 
rămase din pretul contractului, pe baza documentelor justificative acceptate la plată. Dacă 
Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situatia finală de lucrări prezentată de Executant, va 
trebui să specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integrală, atunci când face 
plata. 
9.5 Moneda de Plată: Plătile vor fi făcute în lei. 
9.6 Clauze de variatie: In situatia in care pe parcursul derularii contractului, se constata ca in 
urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, exista diferente intre cantitatile initiale estimate 
si cele real executate, sau sunt necesare lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in 
contractul initial, dar sunt strict necesare pentru finalizarea contractului, valoarea contractului se 
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poate modifica fara aplicarea unei proceduri de atribuire, cu conditia respectarii prevederilor Art. 
221 (1), lit. f, din Legea 98/2016. 
 
10. Insolvabilitatea 
10.1 Dacă una dintre Părti este declarată insolvabilă sub incidenta oricărei legi aplicabile, cealaltă 
Parte poate, printr-o notificare prealabila, să rezilieze Contractul. După reziliere Executantul 
trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilitătii sale, toate Utilajele 
Executantului specificate de catre Beneficiar in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la 
terminarea lucrarilor.  
 
11. Plata la Rezilierea Contractului 
11.1 Rezilierea din vina Beneficiarului: Dacă rezilierea se produce din vina Beneficiarului, 
Executantul va fi îndreptătit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, în mod rezonabil, 
cu următoarele corectii: 
a) orice sume la care Executantul este îndreptătit conform prevederilor privind riscul 
beneficiarului; 
b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptătit; 
11.2 Rezilierea din vina Executantului: Dacă rezilierea se produce din vina Executantului 
beneficiarul are dreptul de a retine sumele pe care le mai datorează Executantului pentru partea 
de lucrări prestate, cu titlul de daune-interese. 
 
 
12. Durata contractului. Durata de executie a lucrărilor 
12.1 Durata contractului: Prezentul contract incepe de la data semnarii de ambele părti şi 
inceteaza la data semnarii receptiei calitative si cantitative finale si emiterea certificatului de 
receptie finala. In perioada de garantie, Beneficiarul va notifica eventualele defecte de instalatii 
si vicii ale lucrarilor executate, Executantul avand obligatia de remediere a acestora pe 
cheltuiala sa.  
12.2 Durata de Executie a Lucrărilor: Executantul va începe lucrările la data specificata in Ordinul 
de Începere a Lucrărilor, va actiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în 
timpul afectat Duratei de Executie. Durata de executie a lucrărilor este de 45 de zile de la data 
primirii Ordinului de incepere a lucrarilor. Executia lucrărilor se încheie, prin intocmirea Procesului 
Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
12.3 Prelungirea Duratei de Executie: Cu conditia respectării clauzei privind notificarea promptă, 
Executantul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie numai dacă se înregistrează sau se 
vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. La primirea solicitării din partea 
Executantului, Beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către 
Executant şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Executie. 
12.4 Intarzierea executiei lucrarilor: Daca Executantul nu termina lucrarile conform termenelor 
din graficul de realizare a fazelor de executie, pe tot parcursul duratei de timp din durata de 
executie, responsabilitatea Executantului fata de Beneficiar pentru intarziere va fi plata 
penalitatilor calculate cu 0.1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere. 
 
13. Subcontractarea  
13.1 Este interzisă subcontractarea tuturor Lucrărilor de către Executant.  
Este interzisă subcontractarea altor lucrări decat cele prevazute la data încheierii contractului, 
fără acordul prealabil al beneficiarului. În cazul în care părti din Lucrări urmează să se 
îndeplinească de unul sau mai multi Subexecutanti, la semnarea contractului, Executantul va 
furniza Beneficiarului contractele încheiate de Executant cu Subexecutantii nominalizati în ofertă. 
Acesta contracte vor fi în concordantă cu termenii ofertei şi vor constitui anexe la Contract. 
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Executantul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subcontractantii nominalizati în ofertă 
fără acceptul prealabil al reprezentantului Beneficiarului.  
 
14. Documentele contractului 
14.1  - Documentele contractului sunt urmatoarele anexe: 
- oferta tehnica si financiara  
- lista de cantitati 
15.  Drepturile şi obligatiile principale ale Executantului.  
15.1. (1) Executantul are obligatia de a începe lucrările in termen de 48 de ore, de la primirea 
ordinului de incepere a lucrarilor din partea Beneficiarului, de a executa şi de a finaliza lucrările, 
precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atentia şi promptitudinea cuvenite, în concordantă cu 
obligatiile asumate prin contract, la standardele şi normativele legale in vigoare, în domeniul 
constructiilor. 
    (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de muncă, 
materialele, instalatiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Se consideră că toate 
Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului. Nicio aprobare, 
consimtământ sau absenta unor observatii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului 
Beneficiarului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale. 
    (3) Executantul are obligatia de a notifica prompt Beneficiarul despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului. 
    (4) Executantul trebuie să notifice Beneficiarului şi Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
15.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în constructii. 
15.3. (1) Executantul are obligatia de a respecta şi de a executa dispozitiile beneficiarului în orice 
problemă mentionată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare, inclusiv suspendarea 
executiei tuturor Lucrărilor sau a unei părti a acestora. În cazul în care Executantul consideră că 
dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii 
în scris, fără ca obiectiile respective să îl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 
exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
    (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăti în executie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala Beneficiarului, executantul avand obligatia de a inainta Beneficiarului un deviz oferta, 
oferta ce poate fi negociată.  
15.4. Pe parcursul executiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia: 
    a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezentă pe şantier 
este autorizată şi de a mentine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atâta    timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine 
necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
    b) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietătilor publice sau altora, 
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
15.5. Executantul este responsabil pentru mentinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalatiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de receptie a acesteia. 
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15.6. (1) Pe parcursul executiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse Executantul are obligatia, 
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 a căilor publice sau private care 
deservesc proprietătile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane. 
    (2) Executantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligatia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
 
16.Obligatiile principale şi riscurile Beneficiarului  
16.1 Obligatia de receptie: Beneficiarul se obligă să receptioneze lucrarea, executata de 
executant în termenele convenite la art. 12 din prezentul contract. 
16.2 Obligatia de plată: Beneficiarul se obligă să plătească, în conditiile precizate în prezentul 
contract, lucrările prestatate de Executant, după semnarea Procesului Verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor si emiterea facturii de către Executant in termen de 30 zile. 
16.3 Riscurile Beneficiarului: În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 
(a) război, ostilităti (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale duşmanilor 
străini, pe teritoriul tării 
(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul 
tării 
(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul 
Executantul şi alti angajati ai acestuia, şi care afectează Şantierul şi/sau Lucrările 
(d) Forta Majoră; 
16.4 Dreptul la Revendicare: Dacă Executantul înregistrează costuri ca rezultat al oricăruia dintre 
Riscurile Beneficiarului, Executantul va fi îndreptătit la plata acestor costuri. Dacă, urmare a 
Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a lucrărilor, acesta va fi considerată o 
modificare 
16.5 Procedura de Modificare şi Revendicare: În termen de 5 de zile de la emiterea instructiunii 
sau de la riscul beneficiarului care a generat revendicarea, Executantul va transmite Beneficiarului 
un borderou detaliat al valorii modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă va fi 
posibil, va accepta valoarea propusă de către Executant. În situatia în care nu va accepta valoarea 
Executantului, Beneficiarul va stabili valoarea. 
 
17. Rezilierea unilaterală a contractului de către Beneficiar:   
17.1 Rezilierea unilaterală a contractului poate fi făcută de Beneficiar în cazul în care Beneficiarul 
nu mai poate dispune de finantare pentru realizarea lucrărilor, prin simpla notificare comunicata 
acestuia şi fără interventia instantelor de judecată, Beneficiarului neputându-i fi solicitate daune-
interese. 
17.2 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Executantului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu conditia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despăgubire pentru executant. 
În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din  contract îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului. 
17.3. În cazul în care executantul nu-şi respectă obligatiile asumate prin  prezentul contract si 
întârzie în îndeplinirea obligatiilor mai mult de 5 de zile lucrătoare fată de termenele din graficul 
de executie, Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul de drept, prin simpla notificare 
comunicata acestuia,  fără interventia instantelor de judecată,  şi poate solicita Executantului 
daune-interese. 
17.4. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel mult 30 
de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 
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si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public. 
 
18. Garantii 
18.1. Garantia de bună executie a contractului  
       (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in 
perioada convenita in contract, pentru o perioada de 24 luni. 
        (2) Garantia de buna executie in procent de 10% din  valoarea contractului de achizitie 
publica, exclusiv TVA, reprezentand ……………………        lei, se constituie prin Instrument de 
garantare emisa de o societate bancara sau societate de asigurari sau retineri succesive din plata 
cuvenita pentru facturile partiale. In situatia retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a 
deschide un cont la Trezorerie,la dispozitia autoritatii 
contractante,…………..…................................................................ 
Pe parcursul indeplinirii contractului Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri 
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului, pana la concurenta sumei stabilite drept 
garantie de buna executie in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Beneficiarul 
va dispune ca banca sa instiinteze Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre 
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. 
 Garantia de buna executie se va elibera dupa cum urmeaza:  
 a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim.  
 b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate adica 24 luni, pe baza  procesului–verbal de receptie finala.  
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, pe parcursul 
executării contractului şi în perioada de garantie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu 
îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligatiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună 
executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată 
obligatiile care nu au fost respectate.  Executantul are obligatia reîntregirii sau reconstituirii 
garantiei de bună executie în termen de maxim 5 zile de la data notificării, în cazul în care 
beneficiarul a utilizat garantia de bună-executie pentru acoperirea daunelor create sau pentru 
acoperirea penalitătilor de întârziere.  
18.2. Perioada de garantie acordată lucrărilor 
20.2.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrărilor şi pâna la 
receptia finală, adica 24 de luni. 
 
19. Receptie, inspectii şi teste 
19.1 Terminarea Lucrărilor: Executantul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că 
Lucrările au  fost terminate. 
19.2 Înştiintarea de Receptie: Beneficiarul va proceda la receptia Lucrărilor potrivit Legilor în 
vigoare şi va înştiinta Executantul de decizia sa de a receptiona Lucrările si data cand va avea loc 
receptia. În cazul în care lucrările nu au fost terminate sau nu au fost realizate corespunzător 
beneficiarul va înştiinta executantul asupra acestui fapt, urmând ca în termen de maxim 3 zile 
executantul să termine lucrările şi să remedieze defectiunile. Pentru realizarea receptiei la 
terminarea lucrarilor şi emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 
Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările.  
19.3 Remedierea Defectiunilor: In orice moment, inainte de expirarea perioadei de executie a 
lucrarilor, precum si in perioada de garantie, Beneficiarul poate sa instiinteze Executantul cu 
privire la orice defectiune, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate. Antreprenorul va 
remedia, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defectiuni datorate faptului ca, 
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mateliarele, echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile 
contractului sau cu cerintele legale. Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor 
neterminate in maxim 15 zile de la instiintare, va indreptati Beneficiarul sa calculeze penalitati de 
intarziere de la data cand acestea trebuiau sa fie terminate si in cazul in care beneficiarul 
considera oportun sa efectueze toate lucrarile, remedierile necesare, pe cheltuiala Executantului.  
19.4 Desfacerea şi Testarea: Beneficiarul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea şi/sau 
testarea oricărei lucrări. Cu exceptia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau 
testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile Contractului, 
Executantul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare conform 
prevederilor contractului. 
19.5 Dreptul beneficiarului privind desfacerea şi testarea: Dreptul beneficiarului de a desface, 
inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge receptia lucrărilor nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că lucrările au fost inspectate şi testate de executant, cu sau fără participarea 
unui reprezentant al beneficiarului, anterior receptiei finale. 
 
20. Amendamente, modificarea contractului 
20.1 Modificarea contractului: Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, în cazul aparitiei 
unor circumstante care în nici un caz nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
20.2 Evaluarea Modificărilor: Modificările vor fi evaluate şi dacă nu înlocuiesc alte lucrări care 
erau prevăzute sau depăşesc valoarea acestora, vor fi plătite după cum urmează: 
a) unde este cazul, la preturile din Contract, sau 
b) în lipsa preturilor corespunzătoare, preturile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau 
c) la preturi noi corespunzătoare, care vor fi negociate de către părti, sau pe care Beneficiarul le 
consideră adecvate; 
 
21. Notificarea Promptă  
21.1 Obligatia de notificare: Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce 
are cunoştintă de existenta unor circumstante care pot întârzia sau împiedica executia 
corespunzătoare a Lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 
Executantul va lua toate măsurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte. 
Dreptul Executantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare , va fi 
limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiintat cu promptitudine şi ar fi luat toate 
măsurile rezonabile. 
 
22. Forta majoră 
22.1 Invocarea fortei majore: Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a 
notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care 
îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor. 
22.2 Constatarea fortei majore: Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.3 Suspendarea contractului din cauze de fortă majoră: Îndeplinirea contractului va fi 
suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau partilor până la aparitia acesteia. Dacă este necesar, Executantul va suspenda 
executia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele 
Executantului de pe Şantier. Dacă această situatie continuă timp de 90 de zile, oricare dintre 
Părti va putea să transmită o înştiintare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data transmiterii înştiintării. După rezilierea Contractului, Executantul 
va fi îndreptătit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate cu 
următoarele corectii:  
a) Costul suspendării şi demobilizării 
b) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptătit. 
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Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data 
înştiintării de reziliere a Contractului. Nici una dintre părti nu-i va putea cere celeilalte părti 
daune-interese. 
23. Solutionarea litigiilor 
23.1 Rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă: Achizitorul şi Executantul vor face toate 
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută 
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
23.2  Rezolvarea diferendelor de către instantele judecătoreşti: Dacă, după 15 de zile de la 
începerea acestor tratative, Beneficiarul si Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele 
judecătoreşti competente din zona in care are sediul Beneficiarul 
24 Limba care guvernează contractul 
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
25. Comunicări 
25.1 Comunicare, modificări, înregistrări: Orice comunicare între părti, referitoare la 
îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele precizate în 
preambul. Orice modificare în adresele sau datele precizate în preambul trebuie, în maxim 5 zile 
comunicată celeilalte părti contractuale. Orice document scris trebuie înregistrat atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
25.2 Comunicări alternative, confirmare: Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, 
telegramă, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării. 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părtile au înteles să încheie azi ............................... prezentul contract în 2 exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
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