
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 
Comuna Călineşti, judeţul Teleorman 
Tel. : +40 - 247 - 43 11 77  /  Fax. : +40 - 247- 43 10 04 / 
E-mail: calinesti@gmail.com  
Nr. 6402 / 21.12.2022 

 
ANUNȚ DE INTENȚIE 

 
CĂTRE TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

 
UAT Comuna Călinești, județul Teleorman, în calitate de beneficiară a Contractului de 

finanțare nr. 69943 / 14.06.2022 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile 
PNRR, pentru proiectul „Actualizare și transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei 
Călinești, județul Teleorman”, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
anunță operatorii economici interesați despre demararea procedurii de achiziție a serviciilor de 
elaborare a studiilor  necesare implementării proiectului - „STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, 
CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI - ACTUALIZARE  PLAN 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN”. Proiectul este finanțat din 
fonduri nerambursabile prin PNRR - C10 - Fondul Local - I.4 – Elaborarea / actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

Detaliile cu privire la achiziție se regăsesc în caietul de sarcini atașat prezentului anunț. 
Operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe adresa de e-mail a institutiei: 

cal inest i@gmail.com, până la data de 28.12.2022, ora 23.59. 
 
 
 

                     PRIMAR,                                                                                       
                HAITĂ GABRIEL                                         
                                                                                                                    ÎNTOCMIT, 
                                                                                                    CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 

                                                                                       JALBĂ MARIUS DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 
Comuna Călineşti, judeţul Teleorman 
Tel. : +40 - 247 - 43 11 77  /  Fax. : +40 - 247- 43 10 04 / 
E-mail: calinesti@gmail.com  
Nr. 6400 / 21.12.2022 
                                                                                                                                                  APROBAT, 
                                                                                                                                             PRIMAR, 
     HAITĂ GABRIEL 
 
            

CAIET DE SARCINI AL AUTORITATII CONTRACTANTE 
 

1. Date generale  
1.1.Denumirea achiziţiei  
„Studii de fundamentare analitice, consultative si prospective pentru elaborarea documentatiei - 

actualizare  plan urbanistic general al comunei Călinești, județul Teleorman”  în cadrul proiectului „Actualizare și 
transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman” 

 
Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 – care asigură 

descrierea cât mai exactă a obiectului contractului: 
 - 79311100-8 
 
1.2. Autoritatea contractantă  
Denumire: Comuna Călinești, județul Teleorman 
   CIF: 6491845 
Adresa: sat Călinești, comuna Călineşti, judetul Teleorman, str. Şoseaua Alexandriei, nr. 62 
E-mail: calinesti@gmail.com, Telefon: 0247 431177, Fax: 0247 431004, Adresa web: www.calinestitr.ro 
b. Tipul autoritatii contractante - Autoritatea locală 
c. Activitate principală - Servicii generale ale administraţiilor publice 
Suprafaţa teriotriului administrativ = 7.972,51 ha, din care: 
Intravilan: 336,31 ha,  Extravilan: 7.636,20 ha, Populaţie: 2.717 locuitori    
Satele componente: Călinești (reşedinţă), Antonești, Copăceanca, Licuriciu și Marița. 
 
 1.3. Finanţare  
Finanţarea se va face din fonduri de la bugetul de stat  şi de la bugetul UE. Proiectul este finanțat din 

fonduri nerambursabile prin PNRR, in baza contractului de finantare 69943/14.06.2022  pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PNRR C10 - Fondul Local- I.4 – Elaborarea/actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, pentru proiectul „Actualizare și 
transpunere în format G.I.S. al P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman”, cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice Și Administrației. 

  
1.4. Amplasament  
Ţara: România 
Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: TELEORMAN 
Localitatea: Comuna CALINESTI 
Obiectivele descrise in documentatie 
Actualizarea Planului urbanistic general si a Regulamentului Local de Urbanism reprezintă revizuirea 

reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea 
acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă 



 
 

socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru 
implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a 
planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii. 

 
 
2. Obiectul achiziţiei:  
Studii de fundamentare analitice, consultative si prospective pentru elaborarea documentatiei - 

actualizare  plan urbanistic general al comunei Călinești, județul Teleorman. 
 
3. Necesitatea, oportunitatea si indicatori de performanta: 
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 

capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate 
capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii 
obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 
capitol şi implicit a Documentaţiei de atribuire. 

Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita 
funcţionalităţile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care 
corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

In cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi Contractant 
care vor avea acelaşi înţeles. 

 
OBIECTIVE STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU 

ACTUALIZARE PUG 
Planul Urbanistic General al localitatii va avea caracter de reglementare şi va răspunde programului de 

amenajare a teritoriului şi nevoilor de dezvoltare a localităţii. 
PUG si RLU se elaborează în scopul: 
• stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare 

urbanistică a localităţii; 
• utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
• precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, 

reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 
• evidenţierii fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii; 
• creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 
• fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
• asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire; 
• corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului, 
• pentru elaborarea corecta a documentatiei de Actualizare PUG este necesar a se elabora 

anterior o serie de studii de fundamantare pentru PUG, analitice, consultative si prospective, prevazute conform 
legislatiei in vigoare si detaliate prin Ordinul MLPAT nr 233/2016, in functie de rangul si de specificul fiecarei 
localitati in parte.  

 
    Principalele obiective urmărite în cadrul Elaborarii STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ANALITICE, 

CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZARE PUG: 
- optimizarea relaţiilor localităţii în teritoriul administrativ judeţean; 
- stabilirea si delimitarea teritoriului administrativ si primordial, al celui din intravilan, in baza 

planurilor topo-cadastrale si a ortofotoplanurilor; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor privind conditiile geotehnice si hidrogeologice, cat si a riscurilor 

naturale din zona studiata; 
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a construcţiilor; 



 
 

 - stabilirea şi delimitarea zonelor istorice protejate, cat si a celor care necesita conservare din 
punct de vedere istoric, ca si patrimoniu construit; 

- valorificarea potenţialului natural, economic şi uman; 
- realizarea de anchete solciale cu participarea populatiei avanad ca scop prioritar Identificarea 

nevoilor şi aşteptărilor lor faţă de serviciile oferite de către instituţiile publice; 
- stabilirea şi delimitarea tipurilor de proprietate publica si privata; 
- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 
- sistematizarea potentialului demografic la nivelul localitatii, cat si a activitatilor economice care se 

desfasoara pe raza acesteia, in vederea realizarii unei prognoze de crestere urbanistica, corect fundamentata; 
- determinarea impactului schimbarilor climatice, a riscurilor naturale si protectia mediului pentru 

zona localitatii, prin stabilirea şi delimitarea unor zone protejate şi de protecţie in arealul studiat; 
- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; evidenţiere a deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

stabilirea obiectivelor de utilitate publică; 
- prognoze de dezvoltare urbanistica viitoare, in armonie cu strategiile adoptate de localitate, cat si 

cu legislatia in domeniu 
Asigurarea unui cadru de reglementări tehnice pentru atribuirea contractului de servicii privind 

actualizarea STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU 
ACTUALIZARE PUG al Comunei Călinești, județul Teleorman. 

Realizarea si /sau Actualizarea STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI 
PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZARE PUG Comunei Călinești, județul Teleorman reprezintă revizuirea/ 
actualizarea studiilor realizate anterior, acolo unde au fost elaborate, realizarea unor studii noi, cat si actualizarea 
tuturor reglementărilor tehnico-urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor studiilor iniţiale prin 
aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă 
socio-economice şi de mediu actuale.  

Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum: 
- Imbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate; 
- Eficientizarea procesului de epurare a apelor; 
- Modernizarea căilor de acces înspre şi dinspre localitate etc. 
-   Imbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii de către Autoritatea Contractantă. 
Obiectivele specifice cele mai importante, la care contribuie realizarea serviciilor sunt: 
- optimizarea relaţiilor localităţii în teritoriul administrativ judeţean; 
- stabilirea si delimitarea teritoriului administrativ si primordial, al celui din intravilan, in baza 

planurilor topo-cadastrale si a ortofotoplanurilor; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor privind conditiile geotehnice si hidrogeologice, cat si a riscurilor 

naturale din zona studiata; 
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a construcţiilor; 
 - stabilirea şi delimitarea zonelor istorice protejate, cat si a celor care necesita conservare din 

punct de vedere istoric, ca si patrimoniu construit; 
- valorificarea potenţialului natural, economic şi uman; 
- realizarea de anchete solciale cu participarea populatiei avanad ca scop prioritar Identificarea 

nevoilor şi aşteptărilor lor faţă de serviciile oferite de către instituţiile publice; 
- stabilirea şi delimitarea tipurilor de proprietate publica si privata; 
- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 
- sistematizarea potentialului demografic la nivelul localitatii, cat si a activitatilor economice care se 

desfasoara pe raza acesteia, in vederea realizarii unei prognoze de crestere urbanistica, corect fundamentata; 
- determinarea impactului schimbarilor climatice, a riscurilor naturale si protectia mediului pentru 

zona localitatii, prin stabilirea şi delimitarea unor zone protejate şi de protecţie in arealul studiat; 
- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; evidenţiere a deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

stabilirea obiectivelor de utilitate publică; 
- prognoze de dezvoltare urbanistica viitoare, in armonie cu strategiile adoptate de localitate, cat si 

cu legislatia in domeniu. 
 



 
 

4. Date tehnice şi caracteristici principale  
Activităţile necesare atingerii obiectivelor 
Serviciile de realizare a STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI 

PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZARE PUG vor contine următoarele studii specifice: 
 
A. STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE: 
1. Actualizare a suportului topografic pentru PUG, realizat pe baza de ortofotoplan, scara 1:5.000, 

in Sistem de coordinate Stereo 70; 
2. Studiu privind conditiile geotehnice si hidrogeologice, riscuri naturale; 
3. Studiu istoric general de fundamentare PUG; 
4. Studiu referitor la tipurile de proprietate; 
5. Studiu referitor la infrastructura tehnico-edilitara; 
6. Protectia mediului, riscuri naturale si antropice; 
 
B. STUDII DE FUNDAMENTARE CONSULTATIVE: 
7. Analiza factorilor interesati, anchete sociale; 
 
C. STUDII DE FUNDAMENTARE PROSPECTIVE: 
8. Evolutia activitatilor economice; 
9. Evolutia socio-demografica; 
10. Impactul schimbarilor climatice; 
 
D. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE: 
11. Strategia de dezvoltare spatiala; 
12. Sinteza studiilor analitice si prospective, diagnostic general. 
 
Structura studiilor de fundamentare va cuprinde o analiza a amplasamentului existent, consideratii si 

detalieri in functie de specificul fiecarui studiu in parte, disfunctionalitati sesizate, cat si un capitol de concluzii si 
recomandari pentru documentatia de urbanism, la nivelul Comunei Călinești, incluzând si toate localităţile 
aparţinătoare 

 
5. Valoarea estimata 
Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 187.043,00 lei 

exclusiv TVA.  
 
6. Durata totala  
Durata totala a contractului este de 12 luni.  
 
7. Garanţia de buna executie  
Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui 

în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din Anexa la H.G. nr. 
394/2016. 

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică. 
Aceasta garantie se incheie in scopul de a proteja autoritatea contractanta de un eventual risc de neindeplinire 
cantitativa, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică de catre executant.  

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
achiziţie publică. 

Valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie publică care 
urmează a fi executat va fi de 5%  din preţul contractului, fără TVA. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu 
îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de 



 
 

bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului 
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

In cazul contractului de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de 
buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de 
achizitie publica/contractul subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor 
Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
a. Realizarea activităţilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile in 

domeniul pentru care se solicită serviciile, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile şi a prevederilor 
prezentului Caiet de Sarcini; 

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităţilor în cadrul Contractului în conformitate 
cu cerinţele din Caietul de sarcini 

c. Punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante în timp util a tuturor documentelor 
d. Actualizarea calculelor, desenelor şi specificaţiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate 

cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autorităţile, subcontractor, etc.) 
e. Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire şi aprobare a documentelor solicitate. De 

asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă 
f. Prezentarea documentelor în formatul/formatele care să respecte cerinţele stabilite prin reglementările 

tehnice şi cele stabilite de Autoritatea Contractantă 
g. Colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate conform 

Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, coordonarea activităţilorîn cadrul 
Contractului, feedback). 

h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
i. Asistarea Autorităţii Contractante şi punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a documentelor suport 

necesare în relaţia cu instituţiile abilitate în materie de control; 
j. Punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informaţiilor solicitate pentru a sprijini procesul de 

evaluare a performanţei Contractorului în legătura cu realizarea activităţilor din Contract 
k. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorităţii Contractante atât pe perioada derulării activităţilor 

cât şi înainte de finalizarea Serviciilor, 
l. Relaţionarea, în scris, cu toţi factorii interesaţi implicaţi în realizarea, avizarea sau autorizare prestaţiilor 

contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 
m. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel şi în nicio măsură, personalul 

angajat al beneficiarului, mai puţin în cazurile şi în măsura în care părţile convin altfel printr-o modalitate 
prevăzută în contract. 

 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
a. Punerea la dispoziţia Contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea rezultatelor 

aşteptate; 
b. Punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor de analiză a 

progresului în cadrul Contractului 
c. Desemnarea şi comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacţiunea şi 

suportul oferit Contractantului; 
d. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
e. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizaţiilor, plata 

acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 
f. Achitarea contravalorii prestaţiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către 

acesta din urmă, aşa cum este stabilit prin Contract;  
g. Organizarea recepţiei preliminare şi finale la terminarea tuturor prestaţiilor executate în conformitate cu 

prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 



 
 

h. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare şi la cerinţele prezentului 
Caiet de Sarcini, după caz. 

 
8. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei  
 
8.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Oferta tehnica trebuie sa conţină: 
Prezentarea Ofertantului, după caz a Asocierii şi/sau Contractanţii nominalizaţi şi/sau terţi susţinători; 
Metodologia de implementare a activităţilor, care va include: 
Descrierea abordării propuse şi detalierea moduiui de impiementare a activităţilor contractului. 
-      Resurse umane: prezentarea echipei, sarcinile şi responsabilităţile fiecărui membru în cadrul 

contractului. 
Resurse materiale şi tehnice: prezentarea modului de implementare a activităţilor contractului din 

perspectiva resurselor materiale şi tehnice folosite. 
Un grafic de execuţie a contractului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului şi cu precizarea 

activităţilor, urmărind coerenţa şi secvenţialitatea acestora şi corelaţia cu resursele umane necesare pe activităţi. 
Documente din care sa rezulte experienta anterioara privind realizarea si finalizarea documentatiilor de 

tip STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZARE 
PUG. 

Alte elemente considerate relevante pentru a-şi demonstra capacitatea de a asigura derularea 
contractului în bune condiţii. 

Acestea sunt cerinţe de prezentare obligatorii care vor face obiectul evaluării în acord cu prevederile 
legislaţiei în domeniul achiziţiei aplicabile acestei proceduri. 

Ofertantul poate prezenta orice alte informaţii pe care le consideră relevante pentru derularea 
contractului. 

Beneficiarul poate solicita clarificări privitoare la: informaţiile prezentate în acord cu cerinţa caietului de 
sarcini. 

Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine excluderea Ofertantului din procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie. 

Oferta tehnică va fi semnată şi ştampilată de ofertant, va fi scanată şi introdusă în SEAP. Ofertantul 
câştigător va asigura accesul neîngrădit al beneficiarului la toate informaţiile şi fazele de lucru pe parcursul 
derulării contractului, inclusiv în acţiuni de verificare şi supervizare a activităţilor. Se va detalia în mod concret, 
minuţios şi explicit modul în care beneficiaruî va avea asigurat accesul la informaţiile solicitate conform celor de 
mai sus. 

In cazul unei oferte comune depusă în asociere de mai mulţi operatori economici, propunerea tehnică va 
fi semnată de liderul de asociere. 

Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor 
informaţii incluse în propunerea tehnică şi care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale, 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea Contractantă îşi rezerva dreptul de a 
utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în Propunerea Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu 
marchează în mod clar informaţiile conţinute de propunerea tehnică şi care sunt confidenţiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a 
dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea Ofertantului. 

Oferta tehnică va fi însoţită de o Declaraţie prin care ofertantul să confirme că la elaborarea ofertei, a ţinut 
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le 
va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în 
vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se 
pot obţine de la Inspecţia Muncii. In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentată de către liderul 
asocierii. 

 
8.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 
Oferta financiară va fi prezentată în lei, fără TVA. 



 
 

Preţul total al ofertei include toate costurile aferente prestării serviciilor, fără TVA. 
Nu sunt acceptate oferte care depăşesc valoarea estimată a contractului. 
Oferta financiară trebuie să fie întocmită astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 

privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 
Documentele de fundamentare a valorii Ofertei Financiare vor fi semnate cu semnătura electronică 

extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii 
şi vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul 
acestora va fi vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. 

Prin asumarea realizarii documentatiei de STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE 
SI PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZARE PUG-ului Comunei Călinești, județul Teleorman, prin soluţiile 
propuse, ofertantul îşi asumă, pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor 
financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului. Elementul principal al 
propunerii financiare este Formularul de oferta. 

Propunerea financiara va cuprinde preţul ferm în lei, indicând preţul fara TVA si separat valoarea TVA 
Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA care se completează în oferta la 

rubrica „Oferta financiară”,  insotita de urmatoarele documente: 
1) Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea 

contractantă), incluzând toate informațiile solicitate; 
2) Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul. 
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de prestarea servicilor 
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul 

unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit. 
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 4) care va avea în anexă: 
1. Graficul de prețuri  
2. Graficul de plăți  - defalcate pe activitățile principale/categoriile de servicii 
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel 
cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. 
nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice 
în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și 
prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă 
există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi  luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea 
exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult 
două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate 
de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale 
aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

. În situația în care două sau mai multe oferte au acelasi pret (oferte egale) care se claseaza pe primul loc 
autoritatea contractanta va solicita o noua oferta, transmisa tot prin intermediul SEAP, iar criteriul de departajare 
va fi tot pretul cel mai scazut. Se va proceda in acelasi mod pana la obtinerea unei oferte castigatoare de cate ori 
e nevoie.  

 
8.3 Modul de prezentare al ofertei 
Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie să 

elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, 
informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt 
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care operatorul 
economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în contractul de achiziție publică; 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform 
instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile 
în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de 
participare.. 



 
 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  
1) Propunerea Financiară 
2) Propunerea Tehnica; 
3) Formularul de Ofertă. 
4) Grafic de prestare 
 
8.4 Perioada de valabilitate a Ofertei 
Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 6  luni   
În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, Autoritatea 

contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a Ofertei, precum și, după caz, a 
garanției de participare. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca fiind 
inacceptabilă. 

 
9. Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 
Ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice pe mailul primariei  sau depuse la sediul primariei pana 

cel tarziu pe data de 28.12.2022, orele 23:59. 
Toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore). 
Ofertele depuse prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare. 
Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. Autoritatea 

contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen 
de cel mult 6 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și 
obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen 
considerare și vor fi returnate nedeschise. 

Urmare a ofertelor primite se va face achizitia directa din SEAP a operatorului economic.  
 

  
ÎNTOCMIT, 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 
JALBĂ MARIUS DUMITRU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                         

FORMULARE  

       

 CUPRINS  

 

Formular nr. 1 - Acord de asociere  

Formular nr. 2 – Angajament ferm privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului 

Formular nr. 3 – Acord de subcontractare 

Formular nr. 4 -  Formularul de ofertă 

Formular nr. 5 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale  și cu privire la 

relațiile de muncă  

Formular nr. 6 – Contract de servicii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Formularul nr. 1 

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
Nr. ________ din _______________ 

 
 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din 
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar 
în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... 
având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE 
 
si  
 
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., 
telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, 
sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., 
deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcția 
de .......................................... , în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  
 (i -lider de asociere)...............................; 
 (ii - Asociat 1) ...........................; 
 (iii - Asociat n),   

 
având ca scop: 
  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului 
____________________________________ 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare,  

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale conform 
prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare 
transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii.  
 



 
 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând 
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
 
Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și 
juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării 
scopului Asocierii.      
 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 
___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea 
tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 
 
CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  
 
Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de 
la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a 
Asocierii în relația cu Beneficiarul. 
 
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei 
comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
 
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile 
și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   
 
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau 
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către 
Partea culpabilă.  
 
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului 
"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea 
prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al 
asocierii. 
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 



 
 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider al Asocierii, 
să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și 
încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  
 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
 
Numele titularului de cont:  
Adresa:  
Numar TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail:  
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN:  
 
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comertului: 
Cont Bancar: 
Denumire Bancă: 
Adresa Bancă: 
Reprezentant Legal: 
 
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 
juridica nerezidenta in Romania." 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
 
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere. 
 
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau 
să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris 
prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 
 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 
 



 
 

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în 
legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
     (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse 
instanțelor de drept comun. 
     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și 
Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform 
Contract. 
 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 
 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
 

 
 

 



 
 

Formularul nr. 2 
Terţ susţinător  
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară 
Către, .......................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări 
_________________________________________ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea 
tehnică. 
 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 
ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și 
irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate 
şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 
ofertant şi autoritatea contractantă. 
 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea 
contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod 
ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligatiile asumate 
de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul anagajament.  
 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordată 
de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, 
așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării 
contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că Autoritatea Contractantă va 
urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva ________________ (denumirea terţului 
susţinător)  pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  
 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse 
în propunerea financiară. 
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa 
similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................(denumirea contractului) 
sunt reale. 

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul 
angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor 
asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat 
............................................................ (denumirea ofertantului). 

 



 
 

 
Data completării,       
...........................      

Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 
        

Ofertant..................... (semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obiect contract 
 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 

Denumirea/nume 
beneficiar 

/client 
Adresa 

 
 
 
 
 

Calitatea 
executant

ului*)  

 
Preţ 

contract 
sau 

valoarea 
lucrărilor 
executate 
(în cazul 

unui 
contract  
aflat în 

derulare)  

 
 
 
 

Procent 
executat în 
perioada de 

referință  
(%) 

 
 
 
 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 

Data ................................           
Terţ susţinător, 

…………………………. 
(semnătura autorizata şi stampila) 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții 
susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura 
îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu 
DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm. 
Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în 
cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente 
fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. 
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la 
acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o 
înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină 
prevederilor prezentului angajament. 

                                                             
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 
 

Formular nr. 3 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 

 

Art.1.  Părţile acordului :  

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

şi  

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  

(denumire operator economic, sediu, telefon)  

Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată 
de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este 
de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.  

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) alte cauze prevăzute de lege.  

Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele 
......................................................., prevăzute la art.1  

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire 
contract)  

Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor 
soluţiona pe cale legală. 



 
 

  

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

 

____________________     _________________________  

(contractant)        (subcontractant)  

Note:  

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului 
contractului/contractelor.  

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii 
în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULAR DE OFERTĂ  
 

Către_______________________________________ 
 

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  
________________________________________________, declarăm următoarele: 
 
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor informative, 
în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicată, inclusiv cu 
clarificările/modificările/completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la 
prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu semnatură electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 
 
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire, pe care le 
prezentăm atașat la prezentul formular, inițializate (semnate și stampilate) pe fiecare pagină, semnate cu 
semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 
acreditat în condițiile legii. 
 
3. Ne oferim să prestam, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi termenele 
limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrările care fac obiectul contractului _______________________pentru 
suma de ___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 
__________________________________________ lei.                            

4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor cât 
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________  luni calendaristice.             

 
5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ______ zile respectiv până la data de 
……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
 
6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 5% din 
prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract. 
 
7. Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu participam 
pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca membru într-o asociere, în calitate 
de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul 
asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al 
asocierii. 
 
8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în 
privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnării contractului. 
 
9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, la orice 
moment în timpul procedurii de atribuire. 



 
 

 
10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, precum și 
toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom solicita vreodată 
Autorității Contractante rambursarea acestora. 
 
11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN: ____________________________ 
 
12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la 
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 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 _______________        Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat 1 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat n 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 la formularul de ofertă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Valoarea maximă a serviciilor prestate de subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 
______________________ 
 
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma_________________în cuantum de:____ 
 
3. Perioada de garanţie de tehnică (luni calendaristice)____________________________ 
 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a 
lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr.5 
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT 
________________________________________ 
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de 
muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 
 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data 
de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 
……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura 
pentru atribuirea contractului de lucrari ____________________________________ organizată de 
_______________________________________ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, 
voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 
 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de 
securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor. 
  
 
 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
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 ______________     Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului  
             (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 
                 si denumirea reprezentantului imputernicit) 
       _________________ (semnatura si stampila)  
 
 
 
Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, 
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta. 

 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  
          Reprezentant legal Ofertant asociat n 
      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  

 



 
 

Formular 6 – Contract de lucrari  
UAT COMUNA CĂLINEȘTI, 
JUDEȚUL TELEORMAN 
Nr. ................ 

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

............................ 
Nr. .....................  

 
Contract  de servicii 

nr.  ............   data .................... 
 
În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii s-a încheiat prezentul contract de servicii,intre: 

U.A.T. COMUNA CĂLINEȘTI, judeţul Teleorman cu sediul în sat Călinești, comuna Călineşti, judetul 
Teleorman, str. Şoseaua Alexandriei, nr. 62, tel. 0247 431177, fax 0247 431004, e-mail calinesti@gmail.com, cod 
fiscal nr. 6491845, cont: RO59TREZ60621A433400XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentată prin d-l 
HAITĂ GABRIEL, având funcția de Primar, numita in continuare achizitor, 

si 

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
..........................................................................reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia...............................................in calitate de prestator, pe de alta parte, au convenit să încheie prezentul 
contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor clauze: 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract– reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f. forţa majoră-  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 
enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
Obiectul prezentului contract îl reprezintă: 



 
 

 --servicii de elaborare: „STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE 
PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI - ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 
CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN” în cadrul proiectului „Actualizare și transpunere în format G.I.S. al 
P.U.G. al Comunei Călinești, județul Teleorman” 
5. Preţul contractului 
                5.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
prestari servicii  „STUDII DE FUNDAMENTARE ANALITICE, CONSULTATIVE SI PROSPECTIVE PENTRU 
ELABORAREA DOCUMENTATIEI - ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CĂLINEȘTI, 
JUDEȚUL TELEORMAN”. 
                5.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil 
executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 

5.2. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate pe parcursul 
implementării proiectului, prin mecanismul cererilor de plata/rambursare depuse de beneficiar, pana la finalizarea 
implementarii proiectului.  

5.3. Plata se face pe bază de factură în care Prestatorul va menționa numărul și data prezentului 
contract. 

5.4. Părţile îşi vor comunica în termen de 3 zile lucrătoare orice modificare a numărului de cont sau a 
altor elemente care ar putea influenţa efectuarea plăţii. 

5.5. Facturarea serviciilor prestate se va efectua conform art. 4.1, facturile vor fi  însoțite de rapoarte de 
activitate privind serviciile prestate pentru perioada facturata, avizat de Manager din cadrul Proiectului. 

5.6 Plata se efectuează prin ordin de plată în contul Prestatorului. 
 

6. Durata contractului 
           6.1 – Durata prezentului contract este de ……. luni, adică de la............................................până la 
………............... 
           6.2 – Ordinul de incepere va fi emis numai dupa avizarea procedurii de catre MDLAP. 
        6.3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la receptia finala 
a obiectivului de investitii. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe la data semnarii prezentului contract pana la finalizarea perioadei 
contractuale. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt:  

 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 
 a) caietul de sarcini; 
 b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
 c) graficul de îndeplinire a contractului; 
 d) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
 f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 
 Extras ONRC 

 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1. Prestatorul are dreptul să primească de la Beneficiar toate datele, informaţiile şi documentele 
necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta, în conformitate cu prezentul contract.  

9.2. Prestatorul are dreptul să primească prețul convenit prin prezentul contract, la termenele stabilite. 
9.3. Prestatorul are dreptul de a utiliza şi cu alte ocazii informaţiile care au caracter general, rezultate în 

urma întocmirii documentaţiilor de depunere a Proiectului. 



 
 

 9.4. Prestatorul se obligă să asigure  un manager de proiect pe toată durata derulării contractului de 
finanțare și a investiției, precum și să prezinte Beneficiarului dovada dreptului legal de a presta serviciile 
contractate. 
 9.5. Prestatorul se obligă să informeze Beneficiarul despre orice alte informaţii necesar a fi cunoscute de 
către acesta, informaţii pe care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească. 
 9.6. Prestatorul se obligă a asigure asistența pentru pregatirea și depunerea în termen a contestațiilor 
daca va fi cazul; 
 9.7 Prestatorul se obligă să asigure consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de 
informaţii suplimentare formulate de Autoritatea Contractanta. 
 9.8. Prestatorul se obligă să realizeze pregatirea activitatilor de demarare a proiectului. 
 9.9. Prestatorul se obligă să asigure conformitatea activitatilor cu calendarul de desfasurare a acestora. 
 9.10. Prestatorul se obligă să monitorizeze progresele intervenite in activitatea de implementare a 
proiectului. 
 9.11. Prestatorul se obligă să pregateasca rapoartele de progres la termenul solicitat de ghid sau prin 
notificari. 
 9.12. Prestatorul se obligă să elaboreze adresele de notificari solicitate de ADR sau dupa caz.. 
 9.13. Prestatorul impreuna cu personalul desemnat din partea Beneficiarului, formeaza echipa de 
implementare  a proiectului. 
 9.14. Prestatorul se obligă să participe la elaborarea listei de riscuri ce pot afecta buna implementare a 
proiectului si a planului de evitare a acestora. 
 9.15. Prestatorul se obligă să furnizeze consultanta necesare implementarii de masuri corective, pentru 
solutionarea/diminuarea riscurilor in cadrul proiectului. 
 9.16. Prestatorul se obligă să mentina o legatura permanenta cu beneficiarul si sa rezolve nevoile 
acestuia legate de proiect. 
 9.17. Prestatorul se obligă să organizeze si coordoneze activitatile echipei de implementare a proiectului 
si sa raspunda in fata beneficiarului pentru indeplinirea obiectivelor proiectului si pentru activitatea intregii echipe. 
 9.18. Prestatorul se obligă să intocmeasca documentele necesare pentru obtinere prefinantarii, cererilor 
de rambursare, cererilor de plata si a rapoartelor de progres aferente , precum si a graficului de depunere a 
cereriloor de rambursare a cheltuielilor. 
 9.19. Prestatorul se obligă să fundamenteze necesarul de fonduri care trebuie prevazut in bugetele 
anuale ale beneficiarului si repartizarea acestora pe trimestre, in vederea asigurarii necesarului pentru acoperirea 
sumelor aferente TVA, cofinantarii sau cheltuielilor care vor fi decontate. 
 9.20. Prestatorul se obligă să asiste solicitantul in obtinerea oricaror aprobari necesare investitiei. 
 9.21. Prestatorul are dreptul să informeze beneficiarul corect și în detaliu asupra etapelor implementarii 
proiectului şi orice alte informaţii care necesită a fi cunoscute de către acesta. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1. Beneficiarul are dreptul să fie informat corect și în detaliu asupra: 
10.1.1. - condiţiilor/criteriilor de eligibilitate, impuse de legislația specifică măsurii/sub-măsurii vizate de 

proiectul care face obiectul prezentului contract;  
10.1.2. - despre etapele implementarii proiectului şi orice alte informaţii care necesită a fi cunoscute de 

către acesta, informaţii pe care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească. 
10.2. Beneficiarul are dreptul să primească din partea Prestatorului servicii de consultanță de calitate, 

care să asigure implementarea cu succes a proiectului. 
10.3. Beneficiarul are dreptul să solicite prestatorului documente care atestă dreptul legal al acestuia de 

a realiza servicii de specialitate și/sau autorizații/certificări/competențe profesionale de specialitate pentru 
serviciile contractate, în vederea implementarii cu succes a proiectului. 

10.4. Beneficiarul are dreptul să fie informat asupra stadiului lucrărilor și să îi fie predate de către 
Prestator în termen util, prin procese verbale de predare primire. 

10.5. Beneficiarul are dreptul să solicite și să i se asigure de către Prestator consultanță pe durata 
implementării proiectului, astfel cum este definită durata implementarii proiectului în contractul de finanțare 
încheiat de beneficiar, până la finalizarea acestuia și depunerea ultimei cereri de rambursare. 



 
 

10.6. Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de acesta, în conformitate cu prezentul contract.  

10.7. Beneficiarul se obligă să achite prețul contractului, în cuantumul, condiţiile şi termenele stabilite 
prin prezentul contract. 

10.8. Beneficiarul este răspunzător în faţa Autorităţii contractante pentru implementarea Proiectului. 
10.9. Plata oricăror taxe și obţinerea oricărui tip de licenţă, aviz, acord sau autorizaţie de funcţionare 

emise de autorităţi, necesare implementării proiectului sunt în sarcina Beneficiarului.  
10.10. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea lucrărilor întocmite de Prestator sau la 

întocmirea cărora a participat și Prestatorul, acestea având regimul juridic al dreptului de autor, fiind protejat în 
condițiile legii. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% 
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor din plata 
neefectuată. 

11.3 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

11.5. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de 
30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
Clauze specifice 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului  

Garanţia de bună execuţie a contractului (5% din valoarea contractului, fara TVA) se constituie de către 
contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului de achiziţie publică. Aceasta garantie se incheie in scopul de a proteja autoritatea 
contractanta de un eventual risc de neindeplinire cantitativa, calitativă şi în perioada convenită a contractului de 
achiziţie publică de catre executant. 

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia initiala de bună execuţie a contractului în cuantum de 
0,5 %, din pretul contractului de achizitie publica, fara T.V.A, respectiv .................. lei fara T.V.A. in termen de 10 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti, restul garantiei se constituie prin retineri 
succesive, procentual, din facturile emise de furnizor și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din 
Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016. 
*(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.3 - Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturile partiale. In acest caz, comanda se va emite doar dupa ce prestatorul va face dovada faptului ca a 
deschis un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara T.V.A. si devine anexa la 
contract. 



 
 

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.5 - Achizitorul are obligatia de a elibera garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei. 
*(se precizează modul de restituire şi termenul)  

 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea 
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea financiara. 
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului.  
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea financiara şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
15. Recepţie şi verificări  
 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din oferta financiara. 
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de 
a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. (1) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de 

către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia 
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de 
prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită-NU ESTE CAZUL 
 
18. Amendamente  



 
 

18.1 -Parţile 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. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3)Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin 
arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.  
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (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. 



 
 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

 
                Achizitor                                                                                   Prestator                                             
       UAT Comuna CALINESTI                               SC ……………………………………… SRL 
 

   Primar                                                                                   Administrator, 
        HAITA GABRIEL                     ……………..   
                
          Secretar General 
           ……………….. 
 
         Comp. Contabilitate 
           ………………….. 
 
       Achizitii Publice, 
........................................... 
 

 
ÎNTOCMIT, 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 
JALBĂ MARIUS DUMITRU 

 


