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Prezenta procedura a fost elaborat, verificat si aprobata de:  

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/ 

Operaţiunea 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1 APROBAT RALUCA 

CATALINA BUZEA 

MANAGER 

PROIECT 

  

 

2 VERIFICAT DANIEL 

MODOACA 

COORDONATOR 

TEHNIC 

  

3 ELABORAT MARIUS GERARD 

ION 

EXPERT 

MONITORIZARE  

  

 

 

Prezentul document implică activitatea următorilor experți în perioada de implementare a 

proiectului: 

 

 

Nr. 

Crt 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1 ION MARIUS 

GERARD 

EXPERT 

MONITORIZARE 

  

2 SIMION COSTIN EXPERT 

MONITORIZARE 

  

3 MIHALACHE 

VLADUT 

EXPERT 

MONITORIZARE 
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1.  SCOPUL PROCEDURII  

Procedura stabilește modalitatea de desfășurare a achizițiilor de către beneficiarii de ajutor de 

minimis în cadrul proiectului ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi 

sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” 

Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman  

2014 - 2020  

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de 

a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

Proiectul se implementează in parteneriat de către Societatea Nationala de Cruce Rosie din 

Romania (SNCRR), în calitate de Lider si Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara si Servicii 

Sociale (ADCSS), în calitate de Partener 1.  

 

 

2. DESCRIEREA PROCEDURII  

2.1 Realizarea si gestionarea achizițiilor publice;  

Prezenta procedură cuprinde:  

2.1 Realizarea si gestionarea achizițiilor de către beneficiarii ajutorului de minimis  

 

 A. Prevederi generale:  

1. Descrierea principiilor și etapelor pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii ajutorului 

de minimis care achiziționează produse, servicii, lucrări pentru implementarea planurilor de 

afaceri admise spre finanțare în cadrul proiectului mai sus menționat.  

  

2. În situația în care la nivelul achiziției se constată că după finalizarea achiziției se  

realizează economii, acestea pot fi utilizate de beneficiar în cadrul implementării planului de 

afaceri numai după aprobarea administratorului de schema de minimis. Utilizarea economiilor 

trebuie să se facă numai în scopul funcționării firmei nou înființate.  
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3. Administratorul de schemă de minimis va efectua verificarea achizițiilor derulate de 

către beneficiari în conformitate cu contractul de subventie, pe perioada etapelor de 

Monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, a Monitorizării funcționării și 

dezvoltării afacerilor finanțate pe perioada de sustenabilitate. 

 

  

 B. Definitii  

1. Ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi într-o perioada de 3 ani fiscali 

consecutivi, (care nu trebuie să depășească valoarea de 200.000 Euro);  

2. Beneficiar ajutor de minimis - întreprinderea nou înființată care beneficiază de 

ajutorul de Minimis;  

3. Operator economic – orice persoană fizica sau juridica, de drep public sau privat, 

care oferă în mod licit pe piață execuția de lucrări, furnizare de produse, prestarea de servicii;  

4. Valoarea estimat a achiziției – valoarea de obiect a unei achiziții ce se stabilește pe 

baza calcularii și estimării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea obiectivului propus, fără 

TVA;  

5. Ofertă - document care conține informații tehnice și finnaciare despre produs / 

serviciu/lucrare, aflate pe piață;  

6. Documentele achiziției: toate documentele elaborate pentru o achiziție, atât cele 

elaborate de beneficiar, cât și cele elaborate de operatorul economic, inclusiv documentele 

justificative care atestă plățile aferente achiziției;  

7. Contract de furnizare – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar și 

un operator economic, având ca obiect furnizarea de produse;  

8. Contractul de lucrări – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar și 

un operator economic, având ca obiect fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și 

execuția unei lucrări/construcții;  

9. Contract de servicii – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar și 

un operator economic, având ca obiect prestarea unui serviciu. 
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 C. Realizare achizitii. Reguli aplicabile  

1. Achizițiile efectuate în cadrul implementarii planurilor de afaceri de catre beneficiarii 

ajutorului de minimis în cadrul proiectului ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de 

intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru, se realizează pe baza de 

documente justificative (notă determinare valoare, solicitare oferta/studiu de piata, notă 

justificativă de atribuire, contract, dacă este cazul, comandă, bon fiscal /factură, proces verbal 

de receptie/punere in functiune, ordin de plată, extras de cont, notă de intrare și recepție etc).  

2. Pentru achizițiile reprezentând furnizarea de produse nu este obligatorie semnarea 

unui contract, in situatia in care acestea sunt estimate sub valoarea pragului de achizitie de la 

punctul 3.1. Achizitia de materiale (produse) /servicii/lucrari, A. Cumparare 

directa/achizitia de la raft.  

 În cazul în care beneficiarul achiziției consideră că pentru predictibilitatea relației comerciale 

are nevoie de clauze contractuale, poate semna un contract în acest sens, chiar daca 

valoarea contractului este mai pica decat cea prevazuta la punctul 3.1. Achizitia de 

materiale (produse) /servicii/lucrari, A. Cumparare directa/achizitia de la raft.  

 

Achiziția care are ca obiect execuția unei lucrări/construcții sau prestarea unui serviciu trebuie 

realizată, obligatoriu, în baza unui contract de lucrări sau de prestări Servicii. 

 

3. Reguli aplicabile  

3.1 Realizarea achizițiilor necesare implementării planurilor de afaceri de către 

Beneficiarii ajutorului de minimis se va face cu respectarea principiilor economicității, 

eficienței și eficacității. Beneficiarii vor întreprinde toate măsurile pe care le consideră 

necesare în vederea respectării acestor principii.  

 

3.2 În realizarea achizițiiilor, beneficiarul va respecta principiul tratamentului egal, 

principiul non discriminării, principiul transparenţei. 

  

3.3 Beneficiarul va întocmi, înainte de efectuarea achiziției o Notă privind 

determinarea valorii estimate a achiziției – Anexa 1;  
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3.4 Beneficiarul achiziției va demonstra că ceea ce achiziţionează este în conformitate 

cu preţul pieţei,prin respectarea procedurilor de achizitie, enumerate la punctul 3.Proceduri 

Aplicabile in Functie de Praguri Valorice . Beneficiarul va prezenta o Notă justificativă de 

atribuire în baza analizei pieței – Anexa 3. 

  

3.5 Documentele care dovedesc realizarea achiziției sunt: contract, dacă este cazul, 

comandă, bon fiscal/factură, ordin de plată, extras de cont, proces verbal de recepție/punere 

in functiune, notă de intrare și recepție, certificate de garanție, după caz, certificate de 

calitate/conformitate, după caz etc.  

 

3.6 Beneficiarul va face dovada realității cheltuielilor efectuate inclusiv prin înregistrări 

contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedită și în cazul vizitei la fața locului efectuate de 

reprezentanți ai administratorului de schema de minimis.  

 

3.7. Pe parcursul efectuării achizițiilor se va evita apariția unor potențiale conflicte de 

interese. Prezenta procedura se poate modifica ca urmare a aparitiei unor necesități sau a 

unor modificări legislative.  

Documente de lucru ce vor fi utilizate în vedere desfășurării activității de implementare și 

monitorizare a planurilor de afaceri:  

 

- Notă privind determinarea valorii estimate, Anexa 1;  

- Solicitare de ofertă ( dacă este cazul), Anexa 2;  

- Notă justificativă de atribuire, Anexa 3;  

- Model contract produs/e – Anexa 4;  

- Model contract servicii – Anexa 5;  

- Model contract lucrari – Anexa 6; 

- Procese verbal recepție produs – Anexa 7;  

- Proces verbal recepție servicii – Anexa 8; 

- Proces verbal receptie lucrari- Anexa 9; 
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- Comunicare rezultat procedura castigator – Anexa 10; 

- Comunicare rezultat procedura necastigator – Anexa 11; 

- Comanda produse/servicii – Anexa 12; 

- Ordin de incepere a lucrarilor – Anexa 13; 

- Declaratie privind locația/locatiile echipamentelor achizitionate – Anexa 14; 

- Plan de Achizitii – Anexa 15; 

- Anunt atribuire – Anexa 16; 

  

3. PROCEDURI APLICABILE IN FUNCTIE DE PRAGURI VALORICE:  
 
3.1 Achizitia de materiale(produse)/servicii/lucrari:  

A. Cumparare directa/achizitia de la raft: intre 0.01 lei si 5.000 lei (inclusiv), fara 
TVA 

 
A1 Desfasurare: achizitia se va efectua direct de la furnizor; 
 
A2.  Documentele dosarului de achizitie: 
-  Nota privind determinarea valorii estimata – Anexa 1; 
 
A3.  Documente de plata: Factura Fiscala/Factura Proforma/Bon de Comanda (nu necesita 
obligativitatea unui contract, cu exceptia achizitiei de servicii/lucrari) 
  

B. Studiu de piata: peste 5.000 lei, fara TVA si pana la 100.000 lei (inclusiv), fara 
TVA 
 

B1.  Desfasurare: se va prospecta piata din mediul online.  
- Vor fi prezentate oferte din mediul online (print-screen).  
 
B2.  Documentele dosarului de achizitie: 
- Nota privind determinarea valorii estimata – Anexa 1; 
- Nota justificativa de atribuire Anexa - 3; 
- Comanda 
 
B3.  Documente de plata: Contract de Furnizare de Produse, Proces verbal de Receptie a 
Produselor/Serviciilor/Lucrarilor, Nota Intrare Receptie, Factura Fiscala. 
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C. Cerere de oferta : peste 100.000 lei, fara TVA 
 
C1.   Desfasurare: se va transmite cerere de oferte online, iar documentatia va fi postata pe 
site-ul proiectului Argus, https://argus-proiect.ro/ , gestional de SNCRR, rubrica Anunturi, 
pentru a putea fi accesibila tuturor operatorilor economici, posibili ofertanti. 
-  Ofertele vor fi primite/depuse: fizic (la sediul achizitorului) / e-mail / fax. 
 
C2.   Documentele dosarului de achizitie:  
- Nota privind determinarea valorii estimata – Anexa 1; 
- Cererea de oferta - Anexa 2; 
- Ofertele operatorilor economici; 
- Solicitări de clarificări – daca este cazul; 
- Răspuns la clarificărilor – daca este cazul;  
- Nota justificativă de atribuire- Anexa 3; 
- Comunicările  privind rezultatul procedurii şi confirmarea transmiterii acestora prin fax sau 
email; 
- Contestaţiile formulate după caz; 
- Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare pe  https://argus-
proiect.ro/ , gestional de SNCRR, rubrica Anunturi.              
   
C3.  Documente de plata: Contract de Furnizare de Produse, Proces verbal de Receptie a 
Produselor/ Serviciilor/Lucrarilor /PV Punere in Functiune (daca este cazul), Notă de Intrare și 
Recepție, certificat de garanție, după caz, certificat de calitate/conformitate, daca est cazul,  
Factura Fiscala, etc. 
 
C4. Termen de desfasurare si finalizare procedura (10 de zile): 
 - Perioada de primire/depunere a ofertelor  – 5 zile de la data publicarii anuntului pe site-ul 
https://argus-proiect.ro/ si transmiterii invitatiei de participare. 
-  Analiza ofertelor si adjudecarea contractului, anuntarea rezultatului catre ofertanti – maxim 
5 zile de la evaluarea ofertelor. 
- Perioada de depunere a eventualelor contestatii- 2 zile de la data transmiterii rezultatului 
procedurii catre ofertanti. 
- Solutionarea contestatiilor- 2 zile de la data primirii acestora. 
- Incheierea si semnarea contractului - 2 zile de la data solutionarii contestatiilor.  

https://argus-proiect.ro/
https://argus-proiect.ro/
https://argus-proiect.ro/
https://argus-proiect.ro/
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 In situatia in care la expirarea termenului de depunere a contestatiilor nu a fost 
inregistrata nicio contestatie, contractul se va semna imediat dupa expirarea celor 2 
zile necesare primirii contestatiilor. 

 In situatia in care la procedura a participa un singur ofertant, contractul poate fi semnat 
in ziua imediat urmatoare transmiterii rezultatului procedurii.  

- Comanda – dupa semnarea contractului. 
 

3.2  Exceptii (cu respectarea principiilor si evitarea conflictului de interese): 
A. Sunt exceptate de la prezentele proceduri oricare din achizitiile urmatoare: 

A1 Achizitia de produse: 
- Produse necesare in situatii de urgenta (daca aceasta a fost adoptata conform 

legislatiei in vigoare) si de protectie a personalului; 
- Premii/cadouri/ decoratii oferite la concursuri/diverse activitati cu caracter social; 
- Combustibil/uleiuri; 
- Materia prima, necesara desfasurarii activitatii 

A2 Achizitia de Servicii:  
- Servicii Hoteliere; 
- Servicii de Telefonie; 
- Servicii Internet; 
- Servicii de CATV; 
- Servicii de Posta; 
- Servicii de Curierat; 
- Servicii de furnizare Energie Electrica; 
- Servicii furnizare Gaze; 
- Servicii de Salubritate; 
- Servicii Guvernamentale; 
- Servicii Bancare; 
- Servicii de Abonamente lunare/trimestriale/semestriale/anuale; 
- Servicii de Service auto si aparatura; 
- Servicii de Transport ( terestru, aerian, maritim); 
- Servicii de Inchirierii; 
- Servicii de Asigurari; 
- Servicii de Contabilitate, de audit şi de gestionare a registrelor contabile; 
- Servicii de învăţământ şi de formare profesională; 
- Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială; 
- Servicii de recreere,artistice, culturale şi sportive; 
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- Servicii de studii de piaţă şi de sondaje de opinie; 
- Servicii vamale si de comisionare vamala; 
- Servicii tipografice; 
- Servicii Sanatate si Securitate in Munca 
- Servicii de Medicina Muncii 
- Servicii GDPR/DPO 

3.2 Se pot achizitiona, cu exceptie de la aplicarea procedurii, materiale, servicii, lucrari, 
de la operatorii economici care sunt unici furnizori ai produselor, serviciilor sau 
lucrarilor ce fac obiectul achizitiei, in situatia in care operatorul economic poate face 
dovada cu inscrisuri a acestui lucru si cu  completarea unei note justificative in acest 
sens. 
                  

4. PLANUL DE ACHIZITII 

4.1 Pentru asigurarea transparentei privind derularea achizitiilor, desfasurate de catre 

intreprinderile sociale, infiintate in cadrul proiectului “ARGUS – sprijinirea infiintarii si 

dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, se va avea in 

vedere completarea planului de achizitii aferent bugetului planului de afaceri, cu completarile 

si modificarile ulterioare, aprobate de administratorul schemei de minimis prin act additional la 

contractul de subventie. Planul de achizitii se intocmente si va avea in vedere sa cuprina 

achizitiile ce urmeaza a se desfasura pe  toata perioada de implementare a proiectului. 

 

4.2 Pentru completarea Planului de Achizitii, se va tine cont de urmatoarele: 

- necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari; 

- gradul de prioritate al necesitatilor; 

 

4.3 Informatii ce vor fi completate in Planul de Achizitii 

- Tipul (furnizare, servicii, lucrari) si obiectul contractului 

- Linia bugetara  

- Valoarea estimate fara TVA 

- Sursa de finantare 

-Tipul de achizitie stabilita, in conformitate cu Procedura Operationala 
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4.4 Tipul de achizitie sa va stabilii in functie de valoarea totala a linei bugetare, achizitia 

neputand fi fragmentata.  

 

4.5 Planul de Achizitii se va transmite catre SNCRR pentru aprobare, inaintea demararii 

orcarei achizitii, precum si dupa fiecare modificare a acestuia. 

 

 

 

 

 

 

5. Anexe 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1: 

NOTA DETERMINARE VALOAREA ESTIMATA 
a achiziției ce are ca obiect achiziționarea de produse/servicii/lucrari.........................................., 

în vederea desfasurarii activitatii in cadrul Asociatiei/SC.............. 
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Nr. 

crt 

Denumire 

produs/serviciu/lucrare 
Linie bugetara U.M Cant 

Pret lei  

fara 

TVA 

Valoarea 

Totala, 

fara TVA 

1 ..... ........ ..... ..... .......lei .....  lei 

 TOTAL lei,  fara TVA ...... ....... 

 Sursa de finantare:           

□ Venituri proprii   

□ Fonduri structurale (SMIS 128024) 

 □ Altele______________ 

Valoare totală estimată s-a stabilit în conformitate cu bugetul proiectului în baza unei estimări 

de costuri, prin consultarea pieţei privind preturile practicate, precum si tinand cont de 

estimarea costurilor depusa la data transmiterii cererii de finantare.  

Obiectul contractului  
Conform planului de achizitie aferent planului de afaceri............................, se vor achizitiona 
produse/servicii/lucrari, dupa cum urmeaza: 
 

Informații tehnice privind produsele/serviciile/lucrarile solicitate: 
 

Produse/servicii/lucrari Descriere tehnica 

  

  

  

 
 

 
 
 Condiții generale: 
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Exemplu: 
- Oferta se va depune pentru intreaga gama de produse/servicii/lucrari. 
- Nu se accepta oferte partiale. 
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

 
- Durata contractului 
Durata contractului este de ................... de la data semnării de către ambele părti (daca este 
cazul). 
 

 

                                                                                                 

Intocmit, 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2: 

Cererea de Ofertă 
 
Stimata Doamna / Stimate Domn: 
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Asociatie/S.C..........................................................., doreste achizitionarea de 
produse/servicii/lucrari.  
 
In acest sens: 
 
 

1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele 
produse/servicii/lucrari: 
 

Nr. 
Crt 

Denumire produs U.M Cant 

Pret  unitar 
estimat lei 
fara TVA 

Pret  
unitar 

estimat 
lei cu 
TVA 

Valoare 
estimata lei 

fara TVA 

Valoare 
estimata 

lei cu TVA 

1.        

2.        

3.        

TOTAL 
 

 
 

 

 
 

 Va fi declarată câştigătoare firma care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care 
oferă cel mai mic preţ final evaluat. Ofertanţii pot depune o ofertă care să includă toate 
bunurile. 

 
2. Specificatii tehnice :   

Produse/servicii/lucrari Descriere tehnica 

  

  

  

 
3. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: 
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a. oferta financiara 

b. oferta tehnica  

c. declaratie privind termenul de livrare 

d. Certificat de Inregistrare eliberat de Registrul Comertului 

e. Formular cu informatii despre ofertant, care sa cuprinda: denumire, adresa sediu, 

email, telefon, administrator. 

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către achizitor este: …………………….. , ora: 

…………. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de 

către achizitor până la data si ora limită menţionată pentru depunere. 

5.  

6. Verificarea ofertelor va avea loc in data de ………………………………………. 

 
 

7. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi transmisa în conformitate cu termenii 

şi condiţiile de livrare. Termen de livrare/prestare/executie, maxim…………de la data 

semnarii contractului. Ofertele care depasesc acest termen vor fi descalificate. 

       
8. Oferta dumneavoastra poate fi transmisa prin:  

- e-mail:…………………………………. 

- fizic la adresa:……………………………. , intre orele………, de Luni pana Vineri 

- prin fax:……………………………… 

9. Conditii generale: 
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(i)  PREŢUL. Preţul total trebuie să includă  preţul pentru transport şi alte costuri locale 

necesare livrării produsului si punerii in functiune la următoarea destinaţie: 

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

  Preţul va fi exprimat in Lei/bucata. 

 

(ii)  EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind 

adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea 

preţurilor. Achizitia se va efectua de la  firmei a carei oferta este in conformitate cu specificatiile 

tehnice mentionate mai sus si care oferă cel mai mic preţ.  

 

(iii)  VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 

............ zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la pct. 4 de mai sus. 

10. Vă rugăm confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi menţionaţi dacă urmează să 

depuneţi o ofertă sau nu. 

 
Cu respect,  
  

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

 

 

 

 

Anexa 3: 
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NOTA JUSTIFICATIVA ATRIBUIRE 
 

Denumire produse/servicii/lucrari: ................................................ 
 
Criteriul de atribuire: 
 

 Pretul cel mai scazut 
 
Modalitatea de solicitare oferte financiare si tehnice: 
Documentatia a fost postata pe site-ul: 

1.  
Modalitatea de primire oferte financiare si tehnice (se vor atasa ofertele): 

 E-mail, fizic, fax. 
 

Ofertanti:  
1. SC ........................................... SRL- Data ......., Ora ........... 
2. SC ........................................... SRL- Data ......., Ora ........... 
3. SC ........................................... SRL- Data ......., Ora ........... 

 
Analiza financiara a ofertelor: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza tehnica a ofertelor: 
 

 
 

OFERTA TEHNICA  
 

JUSTIFICA
RE 

 
DENUMIRE 
OFERTANT 

 
CONFORMITA
TEA OFERTEI 

 
 

 
 

DEZAVANTAJE 

Nr.crt Denumire firma Valoare totala 
fara TVA 

1.  SC …… SRL ......... LEI 

2.  SC …… SRL  .......... LEI 

3.  SC ……….. SRL  ........ LEI 
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CERINTELE 
TEHNICE  

SOLICITATE 

CU 
SPECIFICATIIL

E TEHNICE 

AVANTAJ
E 

CEL MAI 
MIC PRET 

 SC ………. 
SRL 
 
 
 

 
 

  ........... 
LEI 

 
LOCUL ..... 

SC ……… 
SRL  
 
 

 
 

  ........ LEI 
 
LOCUL ..... 

SC ………. 
SRL  
 

   ..... LEI 
 
LOCUL ...... 

 

In urma analizei ofertelor, s-a costatat ca toate ofertele sunt admisibile/nu sunt si respecta 

cerintele tehnice minime, solicitate de catre achizitor. 

 

Drept urmare, s-a decis ca achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor sa fie facuta de la : 

 

 

Intocmit,  
…………….. 

 

 

Anexa 4: 

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 

   Între subsemnaţii: 

Nr.crt Denumire firma Valoare totala fara TVA 

1.  SC ………… SRL ........ LEI 
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S.C ____________ SRL, cu sediul social in _______ ,  str. _____________  nr.___, inregistrata 

la O.R.C. sub nr.J__/_______/_______, CUI _______, Cod IBAN:____________________  

deschis la ____________ - AGENTIA ________, reprezentata prin ______________ in calitate 

de director, denumita in continuare  VANZATOR 

Si 
 
ASOCIATIA / SC ________SRL, persoană juridică română, cu sediul in ___________ str. 
____________ nr. ______, sector ____, cod fiscal nr. _______, cont bancar nr. 
____________________, deschis la ________________ reprezentată legal de 
domnul/doamna ____________, in calitate de director, in continuare numită CUMPARATOR, 
prezentul contract în următoarele condiţii: 
 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
   Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde CUMPĂRĂTORULUI următoarele bunuri (tipul, marca, seria, 

cantitatea etc.): .................... 

II. DURATA CONTRACTULUI.  

   Art.2. Prezentul contract se incheie pe o durata de _________, cu incepere de la data 
semnarii sale in doua exemplare pana la data de ___________. 

   Art.3. La expirarea duratei stabilite, contractul se poate prelungi prin incheierea de acte 
aditionale. 

III. PREŢUL. 

   Art. 4. Preţul produselor specificate la art. 1 este de ............. lei. 

   Art. 5. Preţul va fi plătit de CUMPĂRĂTOR astfel: 

IV. CONDITIILE SI TERMENELE DE LIVRARE.  

Art.7. Bunurile vor fi livrate in termenul stabilit de comun acord intre parti  si care se regaseste 
in  Anexa – Contract. 
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Art. 8. Livrarea se va face pe cheltuiala VANZATORULUI la 
adresa.........................................................., iar bunurile respective vor fi insotite de factura 
fiscala si certificatele de garantie, semnarea acestora confirmand receptia produsului. 

V. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI 

   Art. 9. VÂNZĂTORUL se obligă: 

   a) să predea bunurile prevăzute la art. 1: 

   b) să garanteze pe CUMPĂRĂTOR pentru folosinţa liniştită a bunului (împotriva evicţiunii); 

   c) să garanteze timp de ......... luni pentru viciile ascunse ale bunurilor vândute, în condiţiile 

utilizării normale a acestora de către CUMPĂRĂTOR. 

   d) sa livreze produsele pe cheltuiala proprie la adresa indicata de cumparator. 

 VI. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 

   Art. 10. CUMPĂRĂTORUL se obligă: 

   a) să plătească preţul; 

   b) să utilizeze în condiţii normale bunurile cumpărate, pe toată perioada de garanţie acordată 

de VÂNZĂTOR conform art. 9, lit. c). 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

  Art.11. Pentru intarzieri la plata fata de data scadenta mentionata pe factura fiscala se 
vor percepe penalitati de intarziere in cuantum de .........% din suma datorata pentru fiecare zi 
de intarziere. 

Art.12. Pentru intarzieri de livrare se vor percepe penalitati de intarziere in cuantum de 
.........% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. 

 

VIII. ALTE CLAUZE 

      Art. 13. Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract sunt de competenţa 
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instanţei de drept comun. 

   Art. 15. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care a invocat-o în condiţiile legii. 

   Art. 16. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale în localitatea ............., 

câte unul pentru fiecare parte. 

   VÂNZĂTOR,        CUMPĂRĂTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexa 5: 

 
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  
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Nr…… din …………………………. 
 
Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
S.C ____________ SRL, cu sediul social in _______ ,  str. _____________  nr.___, inregistrata 
la O.R.C. sub nr.J__/_______/_______, CUI _______, Cod IBAN:____________________  
deschis la ____________ - AGENTIA ________, reprezentata prin ______________ in calitate 
de .........., denumita in continuare  PRESTATOR 
 
Si 
 
ASOCIATIA /SC ________, persoană juridică română, cu sediul in ___________ str. 
____________ nr. ______, sector ____, cod fiscal nr. _______, cont bancar nr. 
____________________, deschis la ________________ reprezentată legal de 
domnul/doamna ____________, in calitate de ………., in continuare numită BENEFICIAR, 
 
au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii: 
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1 Prezentul contract are ca obiect asigurarea serviciilor ____________ de cãtre Prestator a 
_________ Beneficiarului, ce au caracteristicile stipulate în Anexa 1, care face parte integrantã 
din prezentul contract. 
 
Art.3 DURATA CONTRACTULUI  
 
3.1 Contractul se incheie pe o durata de _____ , incepand de la data de ________ si pana la 
data de ___________. 
 
Art. 4 PREŢUL CONTRACTULUI 
 
4.1 Valoarea totala a contractului este de __________ lei, suma include TVA, fiind detaliata si 
calculata conform Anexei contractului.  
4.2 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a face comanda pentru livrare  intr-o singura transa.  
 
Art.5 MODALITATI DE PLATĂ 
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5.1 Plata facturii se va efectua in lei 100%  prin virament bancar dupa receptia serviciilor, in  
maxim 15 zile, doar in baza urmatoarelor documente : 
- factura în original ce va conţine următoarele date: numărul contractului, descrierea serviciilorr, 
cantitatea, semnăturile şi ştampila. Prestatorul va emite si transmite factura la sediul 
beneficiarului din Str. ________, Nr.________, judetul ________ , cu confirmare de primire, 
dupa receptia serviciilor, sau aceasta va fi predata direct personalului SNCRR- Filiala ________ 
in momentul livrarii. 
 
 
Art.6 OBLIGAŢIILE  PRESTATORULUI 
 
6.1  Prestatorul are obligaţia de serviciile in conformitate cu cantităţile prevăzute în comandă. 
6.2  Prestatorul se obligă să presteze serviciile pana la data de __________, conform cererii 
de oferta.       
6.3  Prestatorul are obligaţia de a presta Beneficiarului serviciile solicitate la adresa indicata de 
beneficiar. 
 
 
Art.7 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI ; GARANTAREA PLATII ; 
 
7.1 Beneficiarul are obligaţia de a plăti valoarea facturii emise de furnizor, in termen de 15 zile 
de la livrare. 
7.2 Beneficiarul are obligaţia de a comunica in timp util, inainte de termenul de livrare,  
prestatorului orice modificare privind datele de contact, adresele de livrare, numele delegatului 
pentru  primirea marfii etc. 
 
 
Art.8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
Contractul  inceteaza de plin drept la incheierea contractului, respectiv la data cînd întreaga 
cantitate de marfă ce face obiectul contractului a fost livrată şi încasată.  
 
 
Art. 9 REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
9. Prezentul contract înceteazã pe deplin drept, fãrã a fi necesarã interventia unei instante 
judecãtoresti, în cazul în care oricare din pãrti: 
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 nu-si onoreaza obligatiile de plata stabilite prin prezentul contract; 
 este declaratã în stare de incapacitate de plãti, faliment sau declanseazã procedura de 

lichidare, înainte de începerea acestui contract; 
 cesioneazã drepturile si obligatiile sale fãrã a avea acordul celeilalte pãrti; 
 îsi încalcã din nou oricare din obligatiile sale, dupã ce a fost avertizatã de cãtre cealaltã 

parte cã o nouã încãlcare va duce la rezolutiunea/rezilierea acestui contract; 
 în maxim 7(sapte) zile calendaristice de la data la care i-a fost notificatã încãlcarea 

oricãreia din obligatiile sale sau nu executã în mod corespunzãtor aceastã obligatie. 
. 
Art. 10  CONFIDENTIALITATEA 
 
Fiecare dintre Părţi va păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor deţinute în baza acestui 
contract. Nici una dintre părţi nu va dezvălui sau difuza aceste informaţii unei terţe persoane 
decât cu aprobarea scrisă a celeilalte Părţi. 
 
Art. 11  EXCEPŢII DE LA CONFIDENŢIALITATE 
 
Obligaţiile din cuprinsul articolului 10 nu se vor aplica in cazul informaţiilor în legatură cu care 
oricare dintre Părţi poate demonstra că: 

a) sunt în totalitate create de Partea ce demonstreaza acest lucru; sau 

b) sunt cunoscute sau devin cunoscute publicului general fară a se produce o încălcare 
a prezentului Contract de către partea care demonstrează acest lucru; sau 

c)  au fost cunoscute Părţii ce demonstrează fără limite de confidenţialitate la data 
dezvăluirii de către cealaltă Parte, aşa cum rezultă din documentele aflate în posesia 
Părţii ce demonstrează; sau 

d) au primit aprobarea în vederea publicării prin aprobarea scrisă a celeilalte Părţi, dar 
numai în limitele condiţiilor impuse în respectiva aprobare scrisă; sau 

e) sunt dezvăluite ca răspuns la o dispoziţie legal valabilă emisă de o instanţă 
judecatorească sau arbitrală, de instituţii cu puteri de reglementare sau de alte 
autorităţi guvernamentale din teritoriul sau din subdiviziunile politice ale acestuia, dar 
numai în limitele si în scopurile menţionate în dispoziţia respectivă; cu condiţia, totuşi, 
ca Partea ce demonstrează sa înştiinţeze mai întâi cealaltă Parte în scris referitor la 
dispoziţia respectivă şi să colaboreze cu aceasta dacă aceasta doreşte să obţină 
dispoziţia de protecţie corespunzătoare; sau 
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f) sunt primite în mod legal si fără limite de confidenţialitate de către Partea care 
demonstrează, de la o terţă parte. 

 
Art. 12 FORŢA MAJORĂ  
 
12.1 Nici una din Parţi nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă parte în legătură cu nici un aspect 
ce ar constitui o încălcare a prezentului Contract în urma unor evenimente de caz fortuit sau 
forţă majoră, care vor include (fără limitare): catastrofe naturale, pericole in mediul aerian, 
incendii, inundaţii, explozii, acte de sabotaj, accidente, embargouri, revolte, conflict armat, 
tulburari civile, acte ale administratiei locale si ale autoritătii parlamentare; litigii de orice natură 
şi apărute indiferent de motiv incluzând (fără a se afecta generalitatea celor de mai sus) 
baricadarea la locul de munca după programul de lucru, greve ale salariatilor sau patronale si 
indiferent dacă acestea au loc între toti angajaţii sai şi/sau între două sau mai multe grupuri de 
angajaţi. 
12.2 Partea care invocă forţa majoră prevăzută la art. 12.1 va trebui să o facă în scris si motivat, 
prin acte transmise celeilalte părţi la sediul menţionat în contract în termen de maxim 5 zile de 
la aparitia fortei majore. Din momentul notificarii cazului de forţă majoră drepturile şi obligaţiile 
părţilor derivând din prezentul contract vor fi suspendate. În cazul in care evenimentul care 
constituie forţa majoră subzistă pe o perioadă de mai mult de 30 de zile, părţile îşi pot notifica 
încetarea contractului. Partea care invoca forta majora va trebui sa prezinte celeilalte parti si 
certificatul emis in acest sens de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. 
 
Art. 13 TITLURILE 
 
Titlurile articolelor din prezentul document sunt introduse exclusiv pentru facilitarea consultării 
sale şi nu sunt concepute ca parte a acestor clauze sau ca urmând să influenţeze sensul sau 
interpretarea acestora. 

 
Art.14 DIVIZIBILITATEA CONTRACTULUI 
 
In cazul in care una din condiţiile sau clauzele acestui contract este considerată a fi nulă, ilegală 
sau inaplicabilă într-o oarecare măsură, această condiţie sau clauză va fi separată de restul 
condiţiilor sau clauzelor, care vor continua sa fie valabile în cea mai largă măsură permisă de 
lege. 
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Art. 15 INSTIINŢĂRILE 
 
15.1 Orice înştiinţare ce urmează a fi dată de una din Parţi celeilalte poate fi transmisă 
prin corespondenţă la adresa celeilalte Părţi menţionată în acest Contract . 
 
15.2 Înştiinţările vor fi considerate ca fiind predate şi primite la data primirii acestora de  
catre cealalta parte. 
 
Art. 16   LEGEA APLICABILA. LITIGII. ANEXE. 
 
16.1 Prezentul Contract va fi guvernat de legea română, urmând a fi interpretat în       
conformitate cu aceasta. 
16.2 Părţile vor încerca să soluţioneze litigiile apărute în legătură cu acest Contract pe cale 
amiabilă, pe baza acordului. Orice litigiu ce nu poate fi solutionat pe baza acordului Părtilor va 
fi solutionat definitiv de catre instantele judecatoreşti competente. 
16.3 Următoarele documente sunt parte constitutivă a acestui contract: 
Anexele : Anexa 1  
16.4 Prezentul Contract a fost redactat în limba română şi semnat astăzi,  în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte; fiecare din aceste exemplare va fi considerat original, 
acestea constituind unul şi acelaşi act. 
 
 
 
                    PRESTATOR                            BENEFICIAR, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      

ANEXA 1 la contractul prestari servicii nr. ........................   
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La data de ……………… 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
servicii 

Cantitate Valoare in 
lei 

Valoare in 
lei cu TVA 

1     

     

 
Tota _______ LEI,   TVA inclus 
 
 

 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, asa cum s-a obligat prin contract.  

    
 
 
PRESTATOR                               BENEFICIAR, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexa 6: 

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI 
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nr. ........ din .......... 

 

    1. Partile contractante 

 

    Intre 

    autoritatea contractanta ............, adresa sediului .............., telefon/fax .........., numar de 

inmatriculare ..............., cod fiscal ..................., cont trezorerie ................, reprezentata prin 

...................,/(denumirea conducatorului)/ ...........functia ............................................................  

in calitate de achizitor, 

    si 

    executantul ..........,/(denumirea)/....., adresa sediului .........., telefon/fax ..........., numar de 

inmatriculare ........, cod fiscal ............, cont (trezorerie, banca) ........., reprezentat prin 

.........,/(denumirea conducatorului)/..... functia ........................................................... in calitate 

de executant, 

    a intervenit prezentul contract. 

 

    2. Obiectul si pretul contractului 

    2.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina ..........,/(denumirea 

lucrarii)/.... in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

    2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ................. mii lei pentru 

executia, finalizarea si intretinerea ......../(denumirea lucrarii)/..... . 

    2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor 

conform graficului de plati, este de ................................. lei, din care 

    T.V.A. ........................... lei. 
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    3. Durata contractului 

    3.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze .........,/(denumirea lucrarii)..... asa 

cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de .............../(luni calendaristice)/... de la 

data intrarii in vigoare a contractului. 

 

    4. Definitii 

    4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat antre 

o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de 

executant; 

    b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul 

contract; 

    c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract; 

    d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul 

de sarcini si in propunerea tehnica; 

    e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea; 

    f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. 

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti. 

    g) zi - zi calendaristica; in - 365 de zile. 

 

    5. Aplicabilitate 
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    5.1. - Contractul de executie intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna 

executie, asa cum s-a convenit la pct. 11, la data de .........../(se precizeaza data la care intra in 

vigoare contractul)/..... . 

 

    6. Documentele contractului 

    6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract. 

    6.2. - Documentele prezentului contract sunt: 

    a) acte aditionale, daca exista; 

    b) grafic de executie; 

    c) propunerea tehnica si propunerea financiara; 

    d) caietul de sarcini; 

    e) alte anexe la contract. 

 

    7. Standarde 

    7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile 

declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va 

fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform 

conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. 

    (2) La lucrarile la care se fac ancercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele 

se anscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 

 

    8. Caracterul confidential al contractului 

    8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara 

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 
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    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 

derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se 

va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea 

indeplinirii contractului. 

    8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 

referitoare la contract daca: 

    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

parte contractanta; sau 

    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 

contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 

    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

    9. Drepturi de proprietate intelectuala 

    9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

    a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci anregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau ancorporate in 

acestea; si 

    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit 

de catre achizitor. 

 

    10. Protectia patrimoniului cultural national 

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

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre 

parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului“ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” 
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 
 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN 

ROMANIA 

PRIVIND DEFĂŞURAREA PROCESULUI DE 
ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  

ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in 
regiunile Nord-Vest, Vest si Centru 

Pag./Total pag. 33/59 

Data si ora actuala 12.04.2021 11:53:49 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5 

 

    10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai 

sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 

10.1, iar imediat dupa descoperirea si anainte de indepartarea lor, de a anstiinta achizitorul 

despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind 

indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri 

si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

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

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

    10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor 

prevazute la clauza 10.1, de a anstiinta in acest sens organele de politie si comisia 

monumentelor istorice. 

 

    11. Garantia de buna executie a contractului 

    11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in 

perioada convenita in acesta. 

    (2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de 

incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna 

executie. 

    11.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul 

acestuia; garantia poate fi constituita in lei sau intr-o valuta convertibila. 

    (se precizeaza cuantumul garantiei de buna executie a contractului, modul de constituire, 

perioada pentru care se constituie si modul de restituire) 

    11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca executantul nu asi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul 

contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are 

obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost 

respectate. 
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    12. Responsabilitatile executantului 

    12.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a 

remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile 

asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute in contract. 

    (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

    (3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 

viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata 

indeplinirii contractului. 

    12.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, anainte de 

inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea 

tehnologica de executie. 

    12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie 

utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 

    (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de 

acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism 

si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea 

acestora. 

    (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 

intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie 

proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. 

    (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in 

anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie 

sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
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    12.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in 

orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care 

executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 

dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa al absolve de obligatia de a 

executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

    (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina 

dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

    12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date 

de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 

resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective. 

    (2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este 

rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de 

catre proiectant executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, 

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 

    12.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are 

obligatia: 

    a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier 

este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile 

(atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine 

necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

    b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor 

sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului 

riveranilor; 

    c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau 

altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
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    12.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, 

materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii 

ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia. 

    12.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are 

obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau 

in mod abuziv: 

    a) confortul riveranilor; sau 

    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

    (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau 

in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

    12.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta 

traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat 

traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este 

posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

    (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, prevederile alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv 

ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice 

ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta. 

    (3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care 

comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi 

achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

    (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si 

va plati consolidarea, modificarea sau ambunatatirea, in scopul facilitarii transportului 
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materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri 

care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

    12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia: 

    a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; 

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

    c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

    (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai 

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ai sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

    12.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ai revin, pentru viciile ascunse ale 

constructiei, ivite intr-un interval de ......../(se precizeaza numarul de ani)/... de la receptia lucrarii 

si dupa amplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile 

structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente 

executiei lucrarii. 

    13. Responsabilitatile achizitorului 

    13.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare in vederea executiei lucrarilor. 

    13.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu 

s-a convenit altfel, urmatoarele: 

    a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina; 

    b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

    c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

    d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 
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    (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

    13.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie 

necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in 4 exemplare, la termenele stabilite 

prin graficul de executie a lucrarii. 

    13.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, 

a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru 

materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

    13.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in 

cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 

    13.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 

informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale. 

 

    14. Inceperea si executia lucrarilor 

    14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. 

    (se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a executiei) 

    (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari 

Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 

    14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie 

terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera 

date contractuale. 

    (se precizeaza datele intermediare, daca este cazul) 

    (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de 

executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 

achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a 

lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea 
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terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu al va scuti pe executant de 

nici una dintre andatoririle asumate prin contract. 

    (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 

nu asi indeplineste andatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa 

ai fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa antre in normal si sa al avertizeze 

ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ai va rezilia contractul. 

    14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 

stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au 

obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional 

pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a 

dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit 

legii, din partea achizitorului. 

    (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde asi desfasoara activitatile legate de indeplinirea 

obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

    14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere 

a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 

    (2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si ancercarilor, inclusiv al 

manoperei aferente acestora, revine executantului. 

    (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. 

In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

    14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 

aprobarea achizitorului. 

    (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 

fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 
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    (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. 

    (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost 

executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi 

suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

 

    15. Intarzierea si sistarea lucrarilor 

    15.1. - In cazul in care: 

    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 

    b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 

    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta al indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea 

termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor 

stabili: 

    (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

    (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

    15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 

sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de 

zile de la expirarea termenului prevazut in clauza 18.2; in acest caz va notifica in scris acest 

fapt achizitorului. 

 

    16. Finalizarea lucrarilor 

    16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie 

finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de 

parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 
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    16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului 

ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 

    (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren 

achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In 

cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 

receptie. 

    16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 

functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 

    16.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic 

si functional. 

 

    17. Perioada de garantie acordata lucrarilor 

    17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe 

ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la 

receptia finala. 

    17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, 

contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 

    (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a: 

    a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

    b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti 

din lucrari; sau 
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    c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ai revin in baza contractului. 

    (3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate 

de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca 

lucrari suplimentare. 

    17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), 

achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau 

retinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

    18. Modalitati de plata 

    18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la 

emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 

legale. 

    (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata) 

    18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevazute la clauza 18.1 si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile 

clauzei 24.1, acesta din urma are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua 

ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei 

de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura executantul va relua executarea 

lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 

    18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai 

contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege. 

    (se precizeaza cuantumul avansului) 

    18.4. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile 

executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel 

incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul 
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va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte 

scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare 

a unor prevederi legale. 

    (2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit. 

    (se precizeaza termenul) 

    (3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 

responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre 

achizitor ca receptie a lucrarilor executate. 

    18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special 

ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita 

imediat. 

    18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala 

nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si 

pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de 

garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi 

conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

 

    19. Actualizarea pretului contractului 

    19.1. - Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

    19.2. - Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita. 

    (se precizeaza formula de actualizare) 

 

    20. Asigurari 
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    20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, anainte de inceperea lucrarilor, o asigurare 

ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, 

instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii 

amputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau 

prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 

    (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare 

va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 

    (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita 

sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

    (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru 

toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la 

cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

    (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile 

prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

 

    21. Amendamente 

    21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante 

care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului. 

 

    22. Subcontractanti 

    22.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in 

aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 

    22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 

incheiate cu subcontractantii desemnati. 
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    (2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si 

contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 

    22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 

indeplineste contractul. 

    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care 

indeplineste partea sa din contract. 

    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu 

indeplinesc partea lor din contract. 

    22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va 

fi notificata achizitorului. 

 

    23. Penalitati, daune-interese 

    23.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca 

obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. 

    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor) 

    23.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei prevazute la clauza 18.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. 

    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor, cota care, de regula, trebuie sa acopere dobanda practicata 

pe piata bancara) 

 

    24. Rezilierea contractului 
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    24.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da 

dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de 

dauneinterese. 

    24.2. - Achizitorul asi 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 si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea 

contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

    24.3. - In cazul prevazut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

 

    25. Cesiunea 

    25.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate 

prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului. 

    25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 

orice alte obligatii asumate prin contract. 

  

    26. Forta majora 

    26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

    26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 

    26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

    26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ai stau la dispozitie, 

in vederea limitarii consecintelor. 
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    26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti ancetarea de plin drept a 

prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

    27. Solutionarea litigiilor 

    27.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi antre ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului. 

    27.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul 

nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 

sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului 

Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania. 

    (se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 

 

    28. Limba care guverneaza contractul 

    28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

    29. Comunicari 

    29.1. - (1) Orice comunicare antre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 

    (2) Orice document scris trebuie anregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

    29.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, 

cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

    30. Legea aplicabila contractului 
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    30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

                Achizitor,                        Contractant, 

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

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

           (semnatura autorizata)                                                                            (semnatura 

autorizata) 

                   L.S.                                                                                                                    L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Anexa 7: 
 

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 
 
 

Încheiat astăzi, ___/___/______, 
 

intre: 
................................................, cu sediul in ……....………, str. ………….. , nr. …....…, 

CUI: …………reprezentată prin: ________________________, in calitate 
de_______________________________ 

 
si: 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului“ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” 
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 
 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN 

ROMANIA 

PRIVIND DEFĂŞURAREA PROCESULUI DE 
ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  

ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in 
regiunile Nord-Vest, Vest si Centru 

Pag./Total pag. 49/59 

Data si ora actuala 12.04.2021 11:53:49 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5 

 

 
 Societatea comercială / persoana fizică ___________________________ , având 

CIF/CNP  __________________ adresa ________________________________, 
reprezentata prin_____________________________________, in calitate 
de_______________________________________ 
 

Cu ocazia primirii de catre ............. respectiv predarii de catre __________________, a 
urmatoarelor:   

 

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate Serie produs 

1     

2     

3     

10     

      
       Am primit                                                     Am predat 
Reprezentant      Reprezentant 

 
Serie C.I.______________                                   Serie C.I.____________ 
Telefon_______________                                    Telefon______________ 
 
       
      Anexa 8: 

 
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 
 

SERVICIILE ____________________, prestate in cadrul contractului de servicii  
nr._________din data _________, incheiat intre ………., in calitate de Beneficiar, si S.C. 
_________ S.R.L. , in calitate de Prestator, finantat _______________ 

Comisia de receptie a procedat astăzi ________ la receptia serviciilor ce au făcut 
obiectul contractului de servicii mentionat mai sus, avand o valoare de _______ lei la care se 
adaugă ____________ Lei TVA si a fost formată din:  

1. ___________  – preşedinte 
2. ____________  – membru 
3. __________ - membru 
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La receptia serviciilor a participat din partea Prestatorului ___________ in calitate de 

reprezentant legal al S.C. ___________ S.R.L. 
Comisiei de receptie constată si consemnează că serviciile care au făcut obiectul 

contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerintelor, exigentelor, cantitătile si in 
graficul de timp prevăzute in contractul de servicii. 

De asemenea, comisia de receptie constată că Prestatorul si-a indeplinit obligatiile 
asumate prin contractul incheiat intre părti. 

Valoarea  serviciilor prestate este de _______ lei la care se adaugă TVA ______lei si 
corespunde cu pretul inscris in contractul de servicii incheiat intre părti. 

Prezentul proces-verbal, continand ____ file a fost incheiat astăzi ____________  
 
     Beneficiar          Prestator 

                                         
    

 
 
 
 
 
 
 
 Anexa 9: 
 
 

PROCES VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 

Nr.  /   
 Privind …… ………………..  
situata in str. …………. , nr ………,executata in cadrul contractului nr. …………/……. incheiat intre  
............................ si ………….........…  pentru lucrarile de……………………………….. 

II. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de …………..fiind formata din: 
1.   –  _______________________________reprezentant ..............., Presedintele Comisiei 
2.   -  ____________________________________ reprezentant ……. 
3.   - ____________________________________  reprezentant ......... 
4. III. Au mai participat la receptie: 

1  – IN CALITATE DE  INVITATII 
- Reprezentanti Executant……………………………………… 
- Reprezentanti Proiectant……………………………………… 
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1.  – SECRETARI COMISIE  
-    Dirigintele de santier autorizat  
-    Managerul de Proiect 

 IV. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune: 
.............................................................................................................................................. 
 V. Valoarea lucrarilor facute s-a ridicat la suma de (lei) ……………. lei fara TVA ………. 
 VI. Prezentul proces verbal continand ………file, numerotate cu un total de …… file a fost incheiat astazi 
……………………….  in X  exemplare. (se face cate un original pentru fiecare semnatar) 
 
COMISIA DE RECEPTIE                                    .....................INVITATI..... 
 
OBS:  -   la acest PV trebuie sa faca parte din Comisie obligatoriu: reprezentantul Autoritatii locale care a emis 

Autorizatia de Construire, reprezentantul  DMI (daca imobilul este monument sau este amplasat in zona 
protejata), reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, reprezentantul Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta. 

           -   Comisia poate fi formata si din 7-9 membri pentru a mai include reprezentanti SNCRR, de obicei 
Directorul Economic, Responsabilul pentru Achizitii si/sau personal tehnic de specialitate, in functie de 
specificul achizitiei. 

 

 

 

 

 Anexa 10: 

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA 
 

 
COMUNICARE  REZULTAT  PROCEDURA 

 
 
 

CATRE, 
…………………………………….. 

 
 Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in urma analizei ofertelor depuse la procedura 

de atribuire a contractului de achizitie ……………………………….,  oferta dvs. a fost declarata 
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castigatoare, avand o valoare de …………………. lei fara TVA, la care se adauga suma 

de……………… reprezentand TVA. 

 Pentru incheierea contractului, va asteptam in data de  …………………., orele  

……………, la sediul achizitorului. 

  In situatia in care la semnarea contractului  nu se va prezenta administratorul firmei, 

persoana delegata  va prezenta  imputernicire si va avea asupra ei stampila firmei si Cartea de 

Identitate. 

 

 
Intocmit,  
…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Anexa 11: 

 
 

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA 
 

 
 

COMUNICAREA  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului „……………………..” 

 
Către, 

S.C. ……………………………..S.R.L. 
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Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor transmise în cadrul 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie „………………………………., oferta 
dumneavoastră nu a fost declarată câştigătoare, deoarece pretul oferit de societatea 
dumneavoastra a fost mai mare decat pretul ofertei castigatoare. 

Oferta desemnată câştigătoare a fost cea transmisa de SC ……………………………. 
SRL Bucuresti, corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor noastre şi al cărei preţ este 
de ……………………………. Lei fara TVA, la care se adauga suma 
de……………….reprezentand TVA 

Termenul in care puteti contesta rezultatul procedurii este de …… zile de la data 
transmiterii prezentei comunicari. 

 
Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare. 

 
 
Intocmit,  
…………….. 

 

 

 

 

   Anexa 12: 
Catre: S.C. ________________ S.R.L. 
 
 

COMANDA FERMA 
 
 
Asociatie/SC………., avand sediul in ................, str. ………………………, nr. ………., 

judet/sector …………….., cod fiscal ………………………. , comandă urmatoarele 

produse/servicii  in baza contractului nr_____/________ 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs/ serviciu U.M. Cantitatea 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 

Beneficiar:  
 
Persoana de contact: ______ (nume, prenume) 

Tel: ___________ 

Adresa de livrare: ______________ 

Temen de livrare si instalare/prestare a serviciilor: ______ zile         

 
Intocmit,  
…………….. 

 
 
 
 
 Anexa 13: 
 
Catre: S.C. ________________ S.R.L. 
 
 

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 
Nr. ______/________ 

 
Ca urmare a adjudecării ofertei dvs. privind execuţia lucrărilor de .............................. şi 

perfectării contractului de executie nr. ……. ./..................... .......... şi având în vedere că 
amplasamentele sunt libere de alte sarcini, prin prezenta emitem ordinul de începere a 
lucrărilor la data de ........................... 

In aceste condiţii, conform contractului, terminarea lucrărilor va trebui realizată până la 
data de ......................................... 
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Vă rugăm sa ne transmiteti numele si datele de contact ale responsabilului de lucrări 
ce face obiectul contractului nr.…../...... în vederea ţinerii evidenţei, urmăririi şi întocmirii 
lunare a situaţiilor de lucrări. 
 
 
Intocmit,  
…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXA 14 
Denumire entitate....………  

 
 

 
DECLARATIE PRIVIND LOCAȚIA/LOCATIILE ECHIPAMENTELOR ACHIZITIONATE DE 

INTREPRINDEREA DE ECONOMIE SOCIALA............................................ 
  

LA DATA ………………………  
 

Nr. 
crt 

Nume 
echipament 

Nr. 
bucati 

Serie și număr Adresa unde se regăsește 
echipamentul/ecipamentele 
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Intocmit,  
…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexa 15: 
Intreprinderea sociala………………………. 

 
 

                                                                           Aprob, 
Manager Proiect 

 
 

Planul de Achzitii 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

Tip Contract si 

obiect 

 

Linia 

Bugetara 

  

Sursa de 

finantare 

 

Tip 

achizitie 

Data estimata 

pentru 
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Valoare 

estimata fara 

TVA 

derularea 

achizitiei 

       

       

 

Verificat,  

Expert Monitorizare 

……………………. 

 

Intocmit, 

…………. 

 

 

 

 

 

 Anexa 16 
 Intreprinderea sociala………………………. 
 

 

 

Formular Anunţ de atribuire  



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 
Titlul proiectului“ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” 
Contract POCU/449/4/16/128025 nr. 12889/30.08.2019 
 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN 

ROMANIA 

PRIVIND DEFĂŞURAREA PROCESULUI DE 
ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  

ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in 
regiunile Nord-Vest, Vest si Centru 

Pag./Total pag. 58/59 

Data si ora actuala 12.04.2021 11:53:49 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5 

 

 Denumirea şi adresa achizitorului: 

………………….................................................................................................................................................

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

Contractul de achiziţie………………………. (descriere succintă a obiectului)……………………………………………….  

Data atribuirii (semnării) contractului ………….…(zz/ll/aa)…………………………………………..  

Criteriul de atribuire……………………………………….. 

 Numărul de oferte primite:............................... 

 Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători: 

......................................................................................................................……………………………………  

Valoare contract…………………………………………………………….  

 

 

 

Intocmit, 
…………….. 

 

 

 

TABEL CENTRALIZAT CU PERSOANELE CARE AU PRIMIT S LUAT LA CUNOSTINTA 

PROCEDURA PRIVIND DEFĂŞURAREA PROCESULUI DE ACHIZIŢII IN CADRUL PROIECTULUI  
ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru 

Nume si Prenume Functia/Societatea 

 

Am luat la cunostinta 

procedura de arhivare 

documente 

Semnatura 

Ex. Popescu ion  Ex. Administrator- SC   
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Koyo SRL 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


