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I.INTRODUCERE 
Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel 

incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea Tehnica corespunzator cu necesitatile 
autoritatii contractante. 

I.1 Obiectul si scopul achizitiei 
Prezentul caiet de sarcini, contine specificatiile tehnice necesare pentru achizitionarea 
urmatoarelor lucrari pentru modernizarea blocului de locuinte situat pe Strada Libertatii 
Nr.1 din municipiul Onesti: 

 lucari reparatii instalatii sanitare grupuri sanitare 
 lucrari finisaje grupuri sanitare 
 lucrari reparatii colector canalizare si retea distributie apa tronson 2 

 
I.2 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA EFECTUARII LUCRARILOR 

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens vor fi luate  
în considerare toate ofertele care, prin Propunerea Tehnica, asigura un nivel egal sau superior 
cerintelor minimale din caietul de sarcini, ofertele de servicii cu caracteristici tehnice inferioare 
celor prevazute in caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. 
 Necesitatea efectuarii acestor lucrari este pentru asigurarea conditiilor optime de trai pentru 
locatarii blocului de locuinte situat pe Strada Libertatii Nr.1 municipiul Onesti. 

 
II.SPECIFICATII TEHNICE 

Vor fi respectate articolele specificate in modelul deviz oferta atasat, ce face parte 
integranta din prezentul caiet de sarcini, conform formulare: 

F3: 3. Reparatii instalatie sanitara grupuri sanitare 
F3: 2. Reparatii finisaje grupuri sanitare 
F3: 1. Reparatii colector canalizare tronson 2 
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
 
Lucrari propuse: 
 Schimbare colector interior si montare camine vizitare, descarcarea se va face in 

canalizarea existenta 
 Refacere coloane canalizare parter 
 Inlocuire coloana de apa pozata aparent la nivelul tavanului (parter) si alimentare 

consumatori 
 Schimbare coloane apa la nivel parter si ridicarea acestora peste pardoseala de la 

etajul 1. 
 Verificare grupuri sanitare si inlocuire echipamente defecte 
 Lucrari de finisaje la grupurile sanitare aplicare glet si zugraveli (grupuri sanitare situate 

pe capatul dinspre blocul Liberatii Nr.5 
Toate operatiunile care se vor presta in cursul serviciului vor respecta normele tehnice in 

vigoare, atat in ce priveste executia cat si normele de sanatate si securitate in munca. Lucrarile vor 



fi executate de personal calificat autorizat din punct de vedere SSM si echipat corespunzator 
pentru fiecare categorie in parte. 

Toate materialele introduse in opera vor respecta standardele de calitate cerute prin caietul 
de sarcini, la aprovizionare vor fi insotite de declaratii de conformitate, si se vor aproviziona doar 
materiale conforme cu caietul de sarcini si cerintele beneficiarului. Depozitarea acestora pana la 
punerea in opera se va face astfel incat sa se evite ocuparea inutila a spatiului disponibil, 
deteriorarea lor sau degradarea ca urmare a actiunii agentilor atmosferici. Totodata depozitarea se 
va face astfel incat sa se evite accidentarea pietonilor aflati in preajma lucrarii, sau a personalului 
muncitor. 

De asemeni, molozul si toate deseurile rezultate din demolari se vor depozita in spatii 
special create in acest scop, evitandu-se blocarea circulatiei sau a spatiului util desfasurarii 
lucrarilor. Evacuarea acestuia se va face doar in locurile indicate de beneficiar. Pe tot parcursul 
lucrarii, se vor respecta normativele si legile indicate de beneficiar in caietul de sarcini, materialele 
folosite vor avea aceleasi caracteristici ca cele indicate, vor fi doar cele aprobate de beneficiarul 
lucrarii. Executia se va face de catre personalul specializat si instruit. De asemenea toate 
performantele, care sunt necesare realizarii, functionarii corespunzatoare a intregului obiect, 
trebuie indeplinite. Prestatorul va preda beneficiarului mostre ale materialelor inaintea punerii in 
opera – acestea vor fi considerate elemente de referinta in aprecierea lucrarii executate. 

Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opera, 
inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in 
contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului 
clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate. Lucrarile se vor 
executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in activitatea de constructii cunoscatori a 
materialelor si tehniciclor de lucru, atat cele clasice, cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii 
ani. 

Executantul asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate. Executantul va asigura prin 
contractele inchiate cu producatorii de materiale si echipamente prezenta unui reprezentant 
calificat sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in fucntiune si reglarea utilajelor 
precum si instruirea personalului de exploatare. 

 
Materiale folosite 

  Materialele care intra in componenta constructiei vor fi introduse in lucrare numai daca in 
prealabil: 

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de 
calitate si agrment tehnic, care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare 
normelor respective si prevederilor. Nu este permisa inlocuirea materialelor decat cu 
acordul scris al beneficiarului. 

- manipularea, depozitarea si conservarea lor s-a facut in conditii care sa asigure 
pastrarea calitatii integral. 

- materialele folosite sa fie verificate inainte de punerea in opera, prin masurarea 
dimensiunilor geometrice. 

- pentru asigurarea calitatii lucrarilor, se va efectua un control tehnic permanent de catre 
executant si beneficiar, care au sarcina de a urmari sistematic executarea lucrarilor de 
constructii/reparatii. Toate operatiunile care se vor presta in cursul contratului vor 
respecta normele tehnice in vigoare, atat in ce priveste executia cat si normele de 
sanatate si securitate in munca. 

De asemeni, molozul sitoate deseurile rezultate din demolari se vor depozita in spatii 
special create in acest scop, evitandu-se blocarea circulatiei sau a spatiului util desfasurarii 
lucrarilor. Pe tot parcursul lucrarii, se vor respecta normativele si legile indicate de beneficiar in 
caietul de sarcini, materialele folosite vor avea aceleasi caracteristici cu cele indicate.  

 
Schimbare colector canalizare interior si montare camine vizitare 
 
In aceasta etapa se va executa un colector de canalizare nou care il va inlocui pe cel vechi 

. Colectorul se va executa pe holul de la interiorul blocului folosind teava din PVC cu diametrul de 
160 si 125 mm. Se vor intercala camine de inspectie din PVC cu diametrul de 350 mm prevazute 



cu capace de vizitare necarosabile. Colectorul nou realizat se va racorda la canalizarea 
exterioara existenta. 

Operatiunile necesare: 
- sapatura manuala si evacuare partiala pamant; 
- strat de pozare din nisip; 
- montare teava si camine colector canalizare si racorduri coloane canalizare din camere; 
- strat de protectie din nisip peste teava canalizare; 
- umplutura compactata din pamant; 
- pardoseala din beton de 10 cm pe strat de balast de 10 cm. 

 
Refacere coloane canalizare parter 
 
Se vor inlocui coloanele de canalizare de la nivelul parterului cu descarcare in colectorul de 

canalizare nou realizat. Coloanele se vor inlocui pana peste nivelul etajului 1 asigurandu-se 
scurgerea apei menajere la coloanele ce sunt in functiune. 

Coloanele de canalizare se vor executa din teava PVC cu diametrul de 110 mm si se vor 
fixa cu bratari in perete. Se vor prevedea piese de curatire la fiecare coloana de canalizare. 

In camere se va executa racord la canalizare pentru chiuveta cu diametrul de 50 mm in 
lungime de 1.50 m fixata aparent pe perete cu bratari metalice cu panta de scurgere spre coloana 
de canalizare. 

 
Inlocuire coloana de apa pozata aparent la nivelul tavanului (parter) si alimentare 

consumatori 
 
Se va inlocui coloana de apa de la nivelul parterului cu teva ppr cu diametrul de 75, 63 si 50 

mm din care se vor racorda consumatorii. Se va monta un robinet la capatul coloanei de 3” 
pentru separarea tronsonului. Consumatorii se vor racorda prin intermediul unui robinet de ¾” 
pentru separarea coloanelor. 

Coloana de apa se va monta aparent sub planseul peste parter fixata cu bratari de metal si 
se va izola cu saltele de vata minerala cu folie de aluminiu cu grosime de 60 mm lipita cu banda 
adeziva. 

 
Schimbare coloane apa la nivel parter 
 
Se vor inlocui coloanele de apa de la nivelul parterului cu teava din ppr cu diametrul de 25 

mm si se va asigura alimentarea camerelor parter cu apa cu tronsoane de 1.5 m lungime din 
teava ppr 20 mm prevazute la capat cu robinet de ½” montata aparent pe perete cu bratari 
metalice. 

Coloana se va inlocui pana peste nivelul etajului 1 si se va asigura continuitatea la 
coloanele in utilizare restul fiind obturate. 

 
Verificare grupuri sanitare si inlocuire echipamente defecte 
 
Grupul sanitar de la perter de pe capatul blocului dinspre str. Libertatii se va verifica din 

punct de vedere functional si se vor inlocui elementele componente ce nu functioneaza. Se va 
verifica si functionarea canalizarii si descarcarea acesteia in canalizarea exterioara. 

Se vor realiza 3 grupuri sanitare echipate cu wc-uri turcesti si bazin de apa la semiinaltime 
si un dus echipat cu baterie si para de dus. 

 
Lucrari de finisaje la grupurile sanitare 
 
- Glet de ipsos la pereti 
Se aplică pe suprafeţele tencuite la tavane si la pereti. Etapele de executie implica gletuirea 

şi finisarea de prima şi a doua mână. 
Suportul trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără  particule de praf, fără eflorescente, 

rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde.  



In cazul tencuielilor noi, după respectarea timpului de uscare (min 10 zile/cm grosime) se 
trece la operaţia de gletuire a suprafeţei. In cazul tencuielilor vechi, degradate fisurile vor fi 
deschise şi reparate. Straturile de vopsea trebuiesc şlefuite iar în cazul vopselelor care se 
exfoliază acestea trebuie îndepărtate. Toate elementele din oţel (tocuri de uşi sau geamuri, 
conducte, grilaje de protecţie) trebuie protejate de contactul direct cu gletul, deoarece acesta are 
o acţiune corozivă. In acest scop se utilizează vopsele speciale sau profile de protecţie.  

Punerea în operă incepe cu prepararea materialului intr-o găleată care conţine o cantitate 
de apă corespunzătoare cantităţii de glet, se presară sacul de glet şi se lasă 3-5 minute să 
reacţioneze după care se amestecă cu un mixer la turaţie redusă, până la obţinerea unui 
amestec omogen (fără aglomerări). Se întinde cu fierul de glet într-un strat de 1-3 mm. După 
întărire (cca. 12 ore) se aplică un strat de consistenţă mai fluidă de cca. 0-1 mm şi se gletuieşte. 
Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate fi reamestecat cu apă, trebuie aruncat. Timpul de 
lucru cu materialul amestecat este de cca 30 min, in functie de conditiile atmosferice. 
Temperatura aerului,   a suportului si a mortarului aplicat trebuie sa fie  +5°C,  pe   durata aplicarii 
si a procesului de priza. Suprafetele prelucrate se vor feri de expunerea directa la ploaie, soare 
sau curenti puternici de aer.  

Verificari : 
- finalizarea lucrarilor care ar putea conduce la deteriorarea lucrarilor; 
- respectarea tehnologiei de executie adoptate; 
- pregatirea stratului suport; 
- aplicarea straturilor succesive; 
- incadrarea in grosimile maxime/minime admise; 
- asigurarea conditiilor de mediu pentru protectia contra uscarii fortate. 
 
- Zugraveli cu var lavabil la pereti 
Aceste vopsele se utilizează la interiorul clădirilor la pereţi şi tavane pe suprafeţe gletuite. 

Vopsitoria lavabilă la interiorul clădirii, la pereţi şi tavane, va fi executată cu vopsea lavabilă de 
culoare albă sau la culoare similara cu cea existenta. Lucrarile de zugravire se vor executa pe 
pereti si tavane. 

 Caracteristicile generale ale varului pentru interior cu aspect catifelat: 
- Acoperire foarte bună; 
- Alb imaculat; 
- Lavabil; 
- Permeabilitate ridicată ce permite peretelui să respire; 
- Dilatare optimă; 
- Aplicare uşoară. 
 Înaintea începerii lucrărilor de vopsitorie toate lucrările şi reparaţiile, de tencuieli, glet, 

placaje, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire trebuie să fie terminate. La încăperile cu 
pardoseli de parchet sau din mase plastice, care pot fi deteriorate de lucrările de vopsitorii, 
acestea se vor executa înaintea aplicării stratului de circulaţie al pardoselilor. 

 Tâmplăria trebuie să fie montată definitiv; armăturile metalice la tâmplărie trebuie să fie 
corect montate şi buna lor funcţionare verificată.  

Lucrările de vopsire se execută la o temperatură minimă de +15°C şi în condiţii de 
umiditate relativă a aerului de maximum 60% (umiditate relativă a aerului din încăperile de locuit 
încălzite). 

Lucrările de vopsire se vor executa numai după o prealabilă pregătire a suprafeţelor ce se 
vopsesc. Pregătirea necorespunzătoare poate avea ca rezultat adeziunea proastă a vopselei şi 
un aspect necorespunzător al suprafeţei vopsite. 

Pregătirea suprafeţelor gletuite: 
 - Suprafeţele trebuie să fie uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, inclusiv cimentul; 
- Trebuie eliminată umiditatea din suprafaţa ce urmează a fi finisată; 
- Se aplică un strat fixator izolant pe bază de apă, care creşte aderenţa, elimină praful şi 

reduce consumul de var; 
- Trebuie evitat curentul – ferestrele deschise trebuie acoperite cu folii din plastic. 
 Gletul de ipsos trebuie să fie plan şi neted, fără exfolieri sau fisuri. Toate fisurile, 

neregularităţile se şpacluiesc cu pastă de ipsos. După uscarea porţiunilor reparate, suprafaţa se 
şlefuieşte cu hârtie de şlefuit, începând de sus în jos şi se curăţă de praf, cu perii sau bidinele. 



 Varul lavabil se va aplica in 2 straturi cu trafaletul sau cu pensula in spatiile reduse. 
 

III.       VERIFICAREA SI URMARIREA SERVICIILOR PRESTATE 
 

Unitatea beneficiara va desemna o persoana care va verifica si urmari toate lucarile de 
instalatii sanitare ce se vor efectua la imobilul mai sus mentionat. In conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
 

IV. CONTROLUL, RECEPŢIA ŞI DECONTAREA LUCRARILOR  
 

1. Înainte de începerea lucrarilor, delegaţii beneficiarului şi ai firmei executante vor efectua 
masuratori pentru determinarea cantitaţilor de lucrari iar beneficiarul va efectua predarea 
amplasamentului catre executant printr-un Proces Verbal in care se vor menţiona şi 
lucrarile necesare a se efectua. 

2. Recepţia lucrarilor se face pe faze de execuţie (in funcţie de natura intervenţiilor, ce pot fi 
parţiale) la terminarea acestora, de catre o comisie formata din responsabilii beneficiarului 
şi reprezentantul prestatorului. Recepţia lucrarilor se finalizeaza cu semnarea Proceselor 
verbale de recepţie la terminarea lucrarilor, respectiv a Proceselor verbale finale (dupa 
trecerea perioadei de garanţie a lucrarilor). 

3. La receptia lucrarilor se vor respecta prevederile din normativele: 
4. - C 56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de constructii 
5. - C 56 - 02 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii 
6. Decontarea lucrarilor se va face lunar, astfel: pe baza proceselor verbale de recepţie, a 

documentelor de calitate a materialelor puse in opera, executantul va intocmi situaţiile de 
lucrari şi centralizatorul situaţiilor de lucrari şi va emite factura, care vor fi insuşite de catre 
beneficiar. Aceste documente sunt vizate in prealabil de responsabilii beneficiarului numiti 
de acesta cu atributii in verificarea cantitativa si calitativă a lucrărilor excutate. 

7. Cu ocazia controalelor, verificarilor şi recepţiilor, se vor urmari: volumul prestaţiilor şi 
calitatea execuţiei. Se va insista in mod deosebit asupra calitaţii lucrarilor executate. 

8. Daca contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu işi 
indeplineşte indatoririle privind dotarea cu utilaje, forţa de munca, persoana juridica 
achizitoare este indreptaţita sa-i fixeze contractantului un termen pana la care activitatea sa 
intre in normal şi sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi 
va rezilia contractul. 

9. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului. Achizitorul este autorizat sa emita dispoziţiile pe care le considera 
necesare pentru executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor contractantului. 

 
V. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA 

MEDIULUI 
 

Cei ce organizeaza şi conduc procesele de munca din partea executantului au obligaţia ca 
inainte de introducerea in lucru a personalului sa efectueze instructajul de securitate şi sanatate in 
munca şi respectiv de paza şi stingerea incendiilor, in conformitate cu: 
* Legea nr. 319/2006 - Legea securitaţii şi sanataţii in munca, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 
* Hotarare nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor - Legii sanataţii şi securitaţii in munca nr. 319/2006, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 
* Hotarare nr. 955/08.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securitaţii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 1.425/2006. cu modificarile şi completarile ulterioare; 
* H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru şantierele temporare 
sau mobile, cu modificarile şi completarile ulterioare; 



* H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 
* H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru locul de munca, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 

Alte acte normative in vigoare, referitoare la sanatate şi securitate in munca, respectiv 
prevenirea şi stingerea incendiilor. 

Pe parcursul lucrarilor, muncitorii vor purta echipament de protectie adecvat, iar punctele 
de lucru vor fi semnalizate corespunzator, fiind interzis accesul in zona a persoanelor neautorizate. 

Dotarile necesare pentru alte masuri de protecţia muncii (truse sanitare, ochelari de 
protecţie, manuşi şi centuri de siguranţa etc.) precum şi pentru paza şi stingerea incendiilor cad in 
sarcina societaţii executante. 

Verificarea personalului şi consemnarea in fişele de instructaj este in sarcina executantului. 
Zilnic, inainte de inceperea lucrului, se vor avertiza muncitorii introduşi in lucru asupra problemelor 
deosebite pe care le ridica procesul de producţie. 

Responsabilii locurilor de munca, cat şi cei ce organizeaza procesul de munca - din partea 
executantului - trebuie sa asigure acordarea corecta şi la timp a primului ajutor in caz de accidente. 
Astfel, se vor asigura truse sanitare de prim ajutor, mijloace de transport şi angajaţi instruiţi pentru 
acordarea primului ajutor in caz de accidentare. 

Molozul rezultat in urma desfacerilor va fi gestionat de catre executant prin colectare, 
depozitare si evacuare conform normelor de protectie a mediului existente in baza unui contract de 
prestari servicii cu o societate autorizata. 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru 
elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.  

Planificarea vizitei se va face la tel: 0234/324243 int. 273 sau 223. Informații suplimentare 
se pot obține la Serviciul Tehnic Investitii. 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu 
cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin 
care își anunță intenția de a participa la vizită.  

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea 
efectuării vizitei. 
    
VI. Obligatiile BENEFICIARULUI 
 Sa numeasca un delegat oficial care va reprezenta conducerea subunitatii beneficiare si 
care va insoti prestatorul pe tot timpul cat aceasta executa lucarile de instalatii sanitare si 
canalizare. Delegatul va supraveghea asupra modului de prestare a lucrarilor, si a materialelor ce 
vor fi puse in opera. 
 Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului un spatiu corespunzator pentru depozitarea 
materialelor ce urmeaza sa fie puse in opera. 
 

VII. REMEDIERI, RASPUNDERI 
1. În cazul in care unitatea beneficiara a lucrarilor constata ca acestea nu sunt de calitate, 

se vor lua urmatoarele masuri : 
* impunerea in sarcina unitatii de prestari lucrari a pagubelor produse unitatii beneficiare a 
serviciului, in toate cazurile in care unitatea prestatoare nu a respectat prevederile stabilite in 
contract. 
* remedierea tuturor deficientelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea dotarilor pe 
care unitatea prestatoare o are. Constatarea deficientelor se realizeaza de catre unitatea 
beneficiara a lucrarilor, ocazie cu care se incheie o nota de constatare care va fi semnata de 
persoanele responsabile din partea beneficiarului si reprezentantul prestatorului. Nota de 
constatare va fi inaintata unitatii prestatoare care executa lucrarea, pentru luarea masurilor legale 
ce se impun si remedierea in termenele convenite a deficientelor constatate. Remedierea 
deficientelor constatate se va realiza pe cheltuiala unitatii prestatoare. 



2. Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege in cazul in care acesta nu 
onoreaza contractul ce urmeaza a se incheia.  

3. În perioada de garantie, dupa terminarea lucrarilor, prestatorul, va suporta toate 
cheltuielile suplimentare pentru lucrarile necorespunzatoare. 
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Contract de execuţie lucrări de instalatii de apa si canalizare  
si de conducte de evacuare 

 
nr. ................... data ....................... 

din Registrul Unic de Contracte 
 

 
In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între: 

 
1. Părţile contractante 
1.1 MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 1  din  O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 
4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – VICTOR  LAURENŢIU 
NEGHINĂ, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
şi  
1.2   ........(se completeaza dupa adjudecare) ............  denumită operator economic,  cu sediul ȋn ......................................,  telefon 
...................., e-mail ...................., număr de înmatriculare  ........................., cod fiscal  ……………….,  cont  trezorerie  
……………………………….,   reprezentată prin  …………………….., avȃnd funcţia de …………………….  în calitate de executant, pe de altă 
parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract .Prin executant se înțelege în mod solidar atât 

persoanele fizice cât și cele juridice care vor concura la realizarea atât a activităților de proiectare cât și a celor de execuție a obiectului 
contractului; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 
tuturor obligaţiilor sale,  asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea;  
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;  
f. cerere de plata - document însoțit de factura emis de către beneficiar, in vederea solicitării fondurilor necesare de către Autoritatea de 

Management. 
g. ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor. 
h. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea 

oricăror defecţiuni.  
i. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
j. bunuri – utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz; 
k. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror 

defecţiuni; 
l. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract 

ca fiind parte componentă a şantierului; 
m. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii 

canalizare, servicii salubrizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau privată; 
n. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi 

care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  
o. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea 

tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, 
modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

p. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru 
a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

q. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, 
independentă, care poate fi utilizată separat.  

r. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
s. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor. 
t. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor. 
u. despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi 

ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
v. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către 

cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
w. garanţia de bună execuţie: garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, 

calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
x. perioada de garanţie a lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată 

se stabileşte prin contract.  
y. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 

contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. 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; 

z. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
aa. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi 

imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul 
executantului. 
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bb.  zi - zi calendaristică; an - 365 zile 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest 
lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte acte normative subsecvente. 
3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, 
valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părtile vor depune eforturile 
necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la data 
încheierii contractului. 
3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele contractului si în conformitate cu 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte normative date în aplicarea acesteia. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul contractului 
4.1 Obiectul contractului îl reprezintă execuţia lucrărilor de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare la imobilul situat pe Strada 
Libertatii, Nr.1 din Municipiul Onesti, în conformitate cu prevederile normative în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul 
constructiilor civile, în condiții calitative și cantitative prevăzute în acestea, cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini nr. 39811/30.06.2022 și a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  
4.2  Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 
 
5. Prețul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ….............(se va completa dupa 
adjudecare)………….  lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA in cuantum de ……(se completeaza dupa adjudecare)............... RON . 
In final, pretul total va fi de …………(se completeaza dupa adjudecare)................................... lei cu TVA. 
5.2 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează din punct de vedere economic, astfel cum este stabilit prin prezentul contract și în condițiile 
prevăzute în mod expres de Lege. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Contractul începe să  producă efectele de la data semnării de către părţi si are o durata de 60 de zile. 
6.2 Durata de executie a lucrarilor este de maxim 45 zile de la data menționată în Ordinul de incepere a lucrarilor, după prezentarea dovezii privind 
constituirea garanției de bună execuție. 
6.3 Pentru motive temeinice, autoritatea contractanta poate suspenda /modifica durata prezentului contract. 
6.4 Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii Procesului verbal de receptie finala a lucrărilor.  
6.5 În situația sistării lucrărilor din motive neimputabile părților contractante, durata poate fi decalată în mod corespunzător, fără a depășii 
31.12.2022. 
 
7. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 

a) documentatii tehnice, Caiet de sarcini nr. 39811/30.06.2022 clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 
ce privesc aspectele tehnice şi financiare;   

b)  oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;   
c) documentaţia de atribuire (inclusiv clarificări); 
d)  garanţia de bună execuţie; 
e) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul;   
f) acordul de asociere, dacă este cazul.  
g) alte documente, după caz 

 
 8. Standarde 
Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în propunerea sa tehnică, precum si alte modificari 
ce pot sa apara pe durata contractului. 
 
 
9. Obligatii privind - masuri de protectia muncii si de prevenire a incendiilor 
9.1 Contractantul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de prevenire și stingere a incendiilor.  
  
10. Caracterul public al contractului  
10.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuala, potrivit legii. 
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara 
acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 
- parte contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 
11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Contractantul  are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
12. Obligaţiile principale ale contractantului 
12.1 (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările prevăzute în contract, conform ofertei depuse, cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică, cu cerințele caietului de sarcini și cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract.  
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor în conformitate cu propunerea tehnică, pe toată perioada de derulare a 
contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea personalului 
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folosit pe toată perioada contractului. 
(3)  In cazul in care nu se respecta termenele ofertate se vor aplica prevederile art. 14; 
(4) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte 
obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
12.2 Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin contract. 
12.3  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;  
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
12.4 Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, mentionată sau nu în contract, referitoare la 
lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în 
scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale.  
12.5 Executantul  are obligația să execute lucrările contractate cu operativitate, în mod complet conform termenelor convenite sau prevăzute în 
caietul de sarcini, utilizând toate  resursele umane și tehnologice la parametrii reali. 
12.6 Executantul are obligația să organizeze, să conducă și să controleze activitatea personalului afectat executării prezentului contract.  
12.7 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:  
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât 
acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa  toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau 
au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăților publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.  
12.8 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în 
operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
12.9 (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor 
contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:  
a) confortul riveranilor;  
b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a 
oricărei alte persoane, precum și de a nu afecta elementele de siguranță ale drumului. 
(2) Executantul are obligația să îndeplinească orice altă obligație care îi revine potrivit normelor aplicabile în vigoare 
12.10 (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a 
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va 
alege și va folosi vehiculele și va limita  și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu  
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.  
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită 
transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul/de a reface pe 
cheltuiala proprie,  împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor drumuri sau poduri. 
12.11 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări 
provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
12.12 Executantul poartă întreaga răspundere pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca 
urmare a nerespectării prevederilor contractului și ale documentelor acestuia. 
12.13. Toate rapoartele si documentele sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre executant in executarea acestui contract 
vor fi proprietatea Autoritatii Contractante. Executantul se obliga sa livreze aceste documente, in original, achizitorului dupa finalizarea 
contractului si sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul il autorizeaza in 
scris in acest sens. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau 
industriala, obtinute in executarea sau ca urmare a executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente 
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dupa cum considera necesar, fara nici un fel de limitare 
geografica sau de alta natura.  Executantul are obligatia de a ceda toate drepturile de proprietate intelectuala, drepturile de autor asupra 
documentatiei care face obiectul prezentului contract odata cu predarea acesteia 
12.14  Executantul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protecție socială și de prevenire și stingere a incendiilor si va asigura 
personal de specialitate, responsabil SSM conform prevederilor legale.  
12.15 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării 
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
12.16. Executantul  isi va desfasura activitatea in conformitate cu: 

 Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006 
 Hotarare nr. 955/08.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii si 

sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006. cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 HG 1218/2006 Cerinte minime de securitate, sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta 

agentilor chimici 
 Hotarare nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor - Legii sanataţii şi securitaţii in 

munca nr. 319/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca 
 H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile şi 

completarile ulterioare 
 H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru 

lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru locul de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 Alte acte normative in vigoare, referitoare la sanatate şi securitate in munca, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor 
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 Sa foloseasca numai personal instruit si autorizat pentru executarea lucrarilor de instalatii 
 Sa instruiasca personalul sau operativ cu instructiuni de lucru specifice locului de munca si activitatii pe care o desfasoara precum si cu 

prevenirea situatiilor de urgenta 
 Sa aplice in mod obligtoriu avertizoare la suprafetele si spatiile ce au fost supuse lucrarilor de instalatii 

 
13. Obligaţiile principale ale achizitorului 
13.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarile în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 18 Recepţie, inspecţii şi teste. 
13.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrarilor către contractant în termen de 30 zile la primirea facturii de către acesta. Nu se fac plati 
partiale. 
13.3 Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă beneficiarul sesizează contractantul despre 
neregulile constatate și returnează facturile în original contractantului, în interiorul termenului de plată. Un nou temen de plată va curge de la 
prezentarea facturilor de către contractant cu date corecte, potrivit legii și contractului. 
13.4 Achizitorul își rezervă  dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului fără nici o compensație, cu 
condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului. 
13.5.Sa numeasca un delegat oficial care va reprezenta conducerea subunitatii beneficiare si care va insoti executantul pe tot timpul cat aceasta 
executa lucarile de instalatii sanitare si canalizare. Delegatul va supraveghea asupra modului de prestare a lucrarilor, si a materialelor ce vor fi puse 
in opera. 
 
14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se aplica pe perioada de valabilitate a contractului de  achizitie publica 
14.1 In cazul în care contractantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de 
a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii 
Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea 
efectiva a obligaţiilor. 
 
 
15. Daune ce pot fi aplicate dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica 
a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, contractantul are obligația de a plăti achizitorului cu titlu de daune –interese, 
o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 
b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art. 5 se calculează proporțional cu nivelul 
lucrărilor neexecutate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul 
datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 80% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 
c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează achizitorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în 
cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.  
d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau întinderea prejudiciului suportat 
(caracterul indemnitar al cluzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea 
contractului.  
 
16. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea  de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6.2. 
(2) Rezilierea poate interveni  într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Contractantul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ; 
b) Una dintre părţi intra în procedură de faliment în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Părţile au obligaţia de 
a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi intră în procedura de faliment conform prevederile Legii 
nr. 85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 
c) Contractantul declara ca nu are capacitatea de a executa lucrările, de la data comunicării acestui fapt sau de la data constatării de către achizitor 
ca au trecut mai mult de 15 zile de când contractantul nu a mai furnizat cel puţin una din  obligaţiile contractate; 
d) Nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevazute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina contractantului; 
(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 
a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului 
comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 
publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  
b) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire 
potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;  
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia 
europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  
(4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 5 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrară interesului public. 
(5) În cazul prevăzut la alin.(4) contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

17. Garanţia de bună execuţie a contractului:  
17.1 (1)  Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea 
contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a executantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.   
Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, astfel: 

a) fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către executant în contul de 
disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, respectiv .... (se completeaza dupa 
adjudecare)........................  RON. 

Executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. În cazul în care autoritatea 
contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică  sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul va 
deschide  la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității 
contractante. Constituirea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel 
deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa sumei de 10% din preţul contractului fără T.V.A.; 
b) fie prin virament bancar; 
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c) fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma:   
 unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;   
  unei asigurări de garanţii emisă:    

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, după caz;   

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 

 În accepțiunea Notificării ANAP din data de 10 ianuarie 2022, privind acceptarea  în procedurile de achiziție publică a garanțiilor de 
bună execuție emise de către instituții de credit, autoritatea contractantă nu poate accepta garanția de bună execuție constituită printr-un instrument 
de garantare emis de o instituție financiară nebancară; 
(2) Garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract.  
(3) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiționat la contul constituit conform alin.(1), în 
condițiile prezentului contract.  
17.2 Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct. 17.1., atrage rezilierea contractului  la solicitarea scrisă a  
achizitorului.  
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia/modifica perioada contractuala, 
executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea actului adițional, sub sancțiunea 
prevăzută de art. 14.1 din contract, în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică/perioada de valabilitate.  
17.3 Executantul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare, până la aprobarea recepției finale de către beneficiar și 
primirii unei copii a procesului verbal de recepție finală. 
Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, iar antreprenorul nu este îndreptățit să obțină aprobarea recepției 
finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a garanției, executantul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până când lucrările vor fi 
terminate și toate defecțiunile remediate. 
17.4 Restituirea garanției de bună execuție se realizează:  
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  
 b) 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.  
17.5. Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție 

 
 

18. Recepţie şi verificări  
18.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnică şi din 
caietul de sarcini. 
18.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
18.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu prevederile legale privitoare la tipul lucrării. 
18.4 Executantul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el, și pe cele ale lucrării, după ce a fost recepționată de 
către beneficiar .  
18.5 La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris  achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând 
acestuia convocarea comisiei de recepție.  
18.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului  prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de 
execuție și cu reglementările legale în vigoare.  În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge recepția.  
 
19. Modalități de plată  
19.1 Achizitorul se obliga sa achite numai contravaloarea lucrarilor real executate corespunzator de executant. 
19.2 Situatiile de plata se confirma in termen de 5 zile lucratoare de la primirea lor. 
19.3 Plata facturii se face dupa verificarea de catre achizitor a situatiei de plata. 
19.4 Contractul nu va fi terminat pana cand procesul –verbal de receptie finala nu va fi semnat de catre comisia de receptie, care confirma ca 
lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 
 
20. Intarzierea, Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 
20.1 Atunci când executantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de contract, va notifica achizitorul care va verifica 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. 
20.2 După terminarea verificărilor menţionate anterior, achizitorul şi executantul vor semna Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
20.3  Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind 
recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) în prima etapă achizitorul recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate prevederile contractului au fost realizate 
de executant şi aprobate de achizitor; 
b) în a doua etapă achizitorul efectuează recepţia finală a lucrărilor, după îndeplinirea condiţiilor şi încheierea perioadei de garanţie prevăzută 
în contract. 
20.4 Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de achizitorul nu îl 
exonerează pe executant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice defect a 
produselor, lucrărilor sau materialelor folosite. 
20.5 Executantul va fi responsabil faţă de achizitor că îşi va îndeplini corespunzător toate responsabilităţile ce decurg din documentaţia tehnică de 
execuţie, Caietul de sarcini, obligaţiile contractuale şi solicitările autorităţilor competente şi/sau ale achizitorului), referitoare la execuţia de lucrări 
în cadrul contractului. 
20.6 Executantul  are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor 
sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu 
deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
achizitorului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

a) Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de 
execuţie; 

b) Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini respectând şi aplicând cele mai 
bune practici în domeniu. 
20.7  Executantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către achizitorul (pe durata Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi 
tuturor obligaţiilor sale aferente contractului, verificări anunţate în prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenta la cerere  toate documentele 
justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii. 
20.8 Aprobarea de către achizitor a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de executant şi/sau certificări (de exemplu a situaţiilor de 
plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale menţionate în acest Caiet de sarcini şi/sau 
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menţionate în contract. 
 
21. Perioada de garanție acordată lucrărilor  
21.1 Perioada de garanție este de  3  ani, începând de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 
21.2 (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.  
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1) pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită : 
i) utilizării de materiale, sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului ; sau 
ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăruia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.  
21.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 21.2 alin.(1), în termen de maxim 30 de zile de la data solicitării, achizitorul 
este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de 
la executant, pe cale legala, sau reținute din garanția de bună execuție ori din sumele cuvenite acestuia. 
 
 
22.REMEDIERI, RASPUNDERI 
22.1. În cazul in care unitatea beneficiara a lucrarilor constata ca acestea nu sunt de calitate, se vor lua urmatoarele masuri: 
* impunerea in sarcina unitatii de executie lucrari a pagubelor produse unitatii beneficiare a lucrarii, in toate cazurile in care unitatea de executie 
lucrari nu a respectat prevederile stabilite in contract. 
* remedierea tuturor deficientelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea dotarilor pe care unitatea de executie lucrari o are. Constatarea 
deficientelor se realizeaza de catre unitatea beneficiara a lucrarilor, ocazie cu care se incheie o nota de constatare care va fi semnata de persoanele 
responsabile din partea beneficiarului si reprezentantul prestatorului. Nota de constatare va fi inaintata unitatii prestatoare care executa lucrarea, 
pentru luarea masurilor legale ce se impun si remedierea in termenele convenite a deficientelor constatate. Remedierea deficientelor constatate se 
va realiza pe cheltuiala unitatii prestatoare. 
22.2. Executantul va suporta toate consecintele prevazute de lege in cazul in care acesta nu onoreaza contractul ce urmeaza a se incheia.  
22.3. În perioada de garantie, dupa terminarea lucrarilor, executantul, va suporta toate cheltuielile suplimentare pentru lucrarile necorespunzatoare. 
 
 
23. Ajustarea preţului contractului. 
23.1  Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt tarifele declarate în oferta financiara, anexă la contract. 
23.2  Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului.  
 
24. Subcontractanţi 
24.1 Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
24.2 (1)Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.  
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la prezentul 
contract. 
24.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă 
aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii lor în contract, lucrările prestate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant.  
 (2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate 
de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, executant şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul 
blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de 
achiziţie publică. 
24.4 (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract. 
24.5 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu 
modifica valoarea aferentă lucrărilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va 
face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
24.6 (1)Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor 
caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii 
subcontractanţi. 
24.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
24.8 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a lucrărilor către un alt 
subcontractant sau către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract, care se poate sanctiona de catre achizitor prin rezilierea de 
drept fara punerea in intarziere si fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati. 
24.9. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa 
în cazul respingerii aprobării.  
24.10 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii 
tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
24.11 Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele 
sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre 
obligaţiile sale din prezentul contract. 
24.12 Executantul va lua masuri de asigurare a protectiei mediului, fiind raspunzator pentru orice actiune care afecteaza mediul inconjurator. 
24.13 Executantul este obligat sa respecte drepturile persoanelor cu dizabilitati si nu va face nici o discriminare pe criterii de sex, varsta, religie,  
prin actiunile pe care le desfasoara. 
 
25. Cesiunea si novatia 
25.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  
25.2 Contractantul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante astfel 
cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  
25.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 25.2. 
 
26. Forţa majoră 
26.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta 
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acţionează. 
26.3 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. 
26.4  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. 
 
27. Clauza anticoruptie 
27.1. Contractantul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In consecinta, acesta nu va suferi, promite 
sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau 
tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi 
evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv 
rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 
27.2. In cazul unei incalcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul existent fara preaviz si 
fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 
 
28. Soluţionarea litigiilor 
28.1  Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută 
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
28.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform 
prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 
 
29. Limba care guvernează contractul 
29.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
30. Comunicări 
30.1 (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. 
30.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
31. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 Părţile au înteles să încheie azi  .............2022, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar la achizitor şi 1 exemplar la 
contractant.     
 
            Achizitor,  
MUNICIPIUL ONEŞTI 

Executant, 
......... (se completeaza dupa adjudecare)....... 

 
                PRIMAR  
VICTOR  LAURENŢIU NEGHINĂ 
 
     

reprezentat prin, 
........ (se completeaza dupa adjudecare)......... 
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Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII 
Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 
Stadiul fizic: 1 REPARATII COLECTOR CANALIZARE TRONSON 2 
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 RPSA03A# - Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul 
cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava 
avand diametrul de: 1/2" - 1" 

M 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RPSA03B# - Demontarea tevii din otel zincat, existenta in interiorul 
cladirii (conducte de legatura, coloane, conducte de distributie), teava 
avand diametrul de: 1 1/4" - 2" 

M 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de 
contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; 

m 132.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RPCB18G# - Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi 
pref,etc,cu mijl mecanice 

M CUB 3.96   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 
M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv 
sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare 

mc 49.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc 
asezare grupa 1-3 distanta 50M $ 

tona 26.89   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 
autobasculanta dist.= 5 km 

tona 26.89   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

8 RPSB03B# - Demontarea tevii de policlorura de vinil (pvc) neplastifiata 
tipusor (U), teava avand diametrul de: 75 MM - 110 MM; 

M 47.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 ACE08XA - Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau canaliz str 
prot,izol,filtr la tub dren nisip 

mc 4.98   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 SB16F1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in 
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=125 mm 

m 52.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 RPSB14F# - Montarea pieselor de legatura (cot, reductie, piesa de 
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie ) din material plastic (PE, 
PP, PP-R si similare) pentru canalizare prin imbinare cu garnitura, piesa 
avand diametrul de: 125 mm 

bucata 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 8006721035. - Ramificatie redusa 125/125/110,45 grd buc 14.00   

12 SB16G1 - Teava pvc-u neplastifiata ,pentru canalizare,Montare aparent in 
nisa,ingrop pamant,suspend planseu,cu d=160mm 

m 31.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 RPSB14G# - Montarea pieselor de legatura (cot, reductie, piesa de 
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie ) din material plastic (pe, 
pp, pp-R si similare) pentru canalizare prin imbinare cu garnitura, piesa 
avand diametrul de: 160 MM 

bucata 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 8006721036. - Ramificatie redusa 160/160/110,45 grd buc 4.00   

14 ACD01B01^ - Montarea caminului cu racord, de inspectie de tip Valrom, 
din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm 
si inaltimea maxima de 1020 mm, avand 1 - 3 intrari si o iesire 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 600003184 - Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), 
monobloc, complet echipat, cu diametrul de 315 mm, avand o intrare si o 
iesire de 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1020 mm, avand capac 
fonta clasa B125 

buc 6.00   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

15 SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in 
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM 

m 95.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 SB06D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din 
teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM 

buc 19.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 6712227... - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 buc 19.00   

17 SB06D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din 
teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM 

buc 19.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 6712227. - Piesa de curatire Dn 110 mm buc 19.00   

18 SB06D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din 
teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM 

buc 19.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 6712227.. - Ramificatie redusa 110/110/50, 45 grd buc 19.00   

19 RPSB13C# - Montarea tevii din material plastic (pe, pp, pp-R si similare) 
pentru canalizare, imbinata prin garnitura de cauciuc, aparent sau ingropat 
sub pardoseala, teava avind diametrul de : 50 MM 

M 21.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 6720170 - Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena ig.,D50,L1000 buc 21.63   

20 RPSB14C# - Montarea pieselor de legatura (cot, reductie, piesa de 
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie ) din material plastic (pe, 
pp, pp-R si similare) pentru canalizare prin imbinare cu garnitura, piesa 
avand diametrul de: 50 MM 

BUCAT
A 

14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 8006721013 - Cot pt.instalatii de canalizare,polipropilena, D=50MM buc 14.00   

21 ACE08XA - Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau canaliz str 
prot,izol,filtr la tub dren nisip 

mc 9.96   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

22 TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10-30CM, la 3msi 
sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu 

mc 34.86   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23 TSD04XB - Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau 
incl.1/4,udarea strat 10CM gros.pam.coeziv 

mc 34.86   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24 RPCXK04D - Pardoseala rece din beton simplu b-100 10 cm. gros. 
driscuita sau sclivisita rosturi bitumate. 

mp 39.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 SA23F# - Tevi pp,pe,pp-R imb sud prin electrofuz in canal dist,la 
constructii industriale,la cl loc si soc-cult,D=75MM 

m 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 6717093 - Tub din polipropilena, diametrul de 75 MM m 18.36   

25 6719491 - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM buc 0.72   

25 6719499 - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM buc 5.40   

25 6719530 - Reductie din polipropilena avind diametrul 75 X 32 MM buc 5.40   

25 6719483 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 MM buc 4.14   

25 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune ora 0.24   

26 SA23E# - Tevi pp,pe,pp-R imb sud prin electrofuz in canal dist,la 
constructii industriale,la cl loc si soc-cult,D=63MM 

m 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26 6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM m 18.36   

26 6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM buc 0.72   

26 6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM buc 5.40   

26 6719527 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 32 MM buc 5.40   

26 6719482 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM buc 4.14   

26 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune ora 0.21   

27 SA23D# - Tevi pp,pe,pp-r imb sud prin electrofuz in canal dist,la 
constructii industriale,la cl loc si soc-cult,d=50mm 

m 21.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

27 6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM m 21.42   

27 6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM buc 0.84   

27 6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM buc 6.30   

27 6719524 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 32 MM buc 6.30   

27 6719481 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM buc 4.83   

27 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune ora 0.22   

28 SA23B# - Tevi pp,pe,pp-r imb sud prin electrofuz in canal dist,la 
constructii industriale,la cl loc si soc-cult,d=32mm 

m 42.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM m 42.84   

28 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM buc 16.80   

28 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM buc 16.80   

28 6719517 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM buc 16.80   

28 6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM buc 9.66   

28 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune ora 0.34   

29 SA21A# - Teava pe,pp,pp-R imb sud prin electrofuz in coloane,la cl loc si 
soc-cult, D=20 MM 

m 49.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

29 6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM m 49.98   

29 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM buc 98.00   

29 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM buc 0.00   

29 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM buc 38.22   

29 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune ora 0.58   

30 RPGA39I# - Montare racord oland u2,fonta,la Instalatie gaze(altele decat 
cele din normele pt conducte),d= 3 inci 

BUCAT
A 

1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30 4121826 - Racord olandez et plana U1 S482 DN 80 3 zn buc 1.00   

31 RPSA45I1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe 
cond exist teava otel zincat D= 3 tol 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31 4120263. - Mufa rapida tip GEBO DN 3 buc 1.00   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

32 RPSA45C1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe 
cond exist teava otel zincat D= 3/4 tol 

buc 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

32 4120147. - Mufa rapida tip GEBO DN 3/4 buc 14.00   

33 SD07H# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, 
pentru tevi otel,D=3 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

33 4201585 - Robinet trecere ventil 3 PN10 buc 1.00   

34 IZH10A - Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip I ? spsi 2, 
cusute cu sarma din otel zincata pe plasa de sarma, imbracate pe ambele 
fete, gata confectionate, avand grosimea de 60, 70, 80 si 90 MM, la 
conducte cu circumferinta peste termoizolatie pana la 80 CM, inclusiv 

mp 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

34 2606107 - Saltea vata minerala sco 5000 X 600 X 30 S 5838 / 3 mp 52.45   

35 SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 
83-3/4 

buc 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

35 4201768 - Robinet trecere cu ventil DN 3/4 bravo buc 15.00   

36 SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau 
D= 3/8 toli 

buc 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

36 4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo buc 14.00   

37 IC35C1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 
montare in zid caram. sau beton D= 1/2 toli 

buc 98.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

38 IC35D1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 
montare in zid. caram. sau beton D=3/4 toli 

buc 84.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

39 IC35H1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze 
Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli 

buc 78.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

40 IC35J1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 
montare in zid. caram. sau beton D=3 toli 

buc 106.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

41 RPCU05F# - Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec manual in 
pereti pitra sau beton armat 16-25cm gros p 

BUCAT
A 

30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

42 TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= 5 km. $ 

tona 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

43 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin 
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. 

tona 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

44 TRB01A05> - Transportul materialelor incomode,  prin purtare directa, 
sub 25 kg, pe distanta de 50m 

tona 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

45 TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 15 km. $ 

tona 25.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

 

 

    

 

Deviz "1" - Formular F3 Pagina 7 din 8 
  

  

Formular generat cu programul

 

 
 

(www.eDevize.ro) 

 

 

  



    

 

Antet stanga 
 

eDevize
 

  

    

 

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

    

 

Director ex. DDL 
cons. jr. Irina Elena Anghel 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 

ing. Mihai Virna 
 

Insp. pr. Dragos Piroiu 
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Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII 
Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 
Stadiul fizic: 2 REPARATII FINISAJE GRUPURI SANITARE 
 

 
 

    

 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

 

 

     

 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . mp 6.51   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida 
plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca 

mc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RPCXJ07A - Desfacere de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti sau 
tavane. 

mp 65.94   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 CD04F1 - Zidarie din caramida presata arsa executata cu caramizi 
calitatea 1 si armatura din otel beton OB 37 D=6 mm la fiecare trei rinduri 
de caramizi, in ziduri cu o grosime de 7,5 cm 

mc 1.09   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 mc 0.13   

5 CP13B03^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de 
tip Porotherm de lungime de 1,25 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie 
sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, 
executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-
ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; 

mp 56.09   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030 mc 1.01   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

7 CF03C1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit 
sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment 
marca M25-T in grosime medie de 1 cm, inclusiv schela pe capre; 

mp 9.85   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 2101327 - Mortar de tencuiala fara ciment mc 0.10   

8 CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii 
civile, industriale si agricole 

mp 11.76   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 CK12A01># - Montare tamplarie din metal, la usi, la constructii civile, 
industriale si agricole-asimilat 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 8006720385-1 - Usa de intrare in camera din metal complet echipata: 
broasca cu yala cu 3 chei, manere, silduri, balamale, vizor, sonerie 

buc 1.00   

10 CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele 
elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat 
manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; 

mp 65.94   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-
vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist. 

MP 65.94   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 6104353-1 - Amorsa var lavabil kg 6.59   

11 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80 kg 19.78   

12 TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= 5 km. $ 

tona 4.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin 
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. 

tona 4.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

14 TRB01A05> - Transportul materialelor incomode,  prin purtare directa, 
sub 25 kg, pe distanta de 50m 

tona 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 
autobasculanta dist.= 5 km 

tona 4.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

    

 

Director ex. DDL 
cons. jr. Irina Elena Anghel 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 

ing. Mihai Virna 
 

Insp. pr. Dragos Piroiu 
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Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII 
Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 
Stadiul fizic: 3 REPARATII INSTALATIE SANITARA GRUPURI SANITARE 
 

 
 

    

 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

 

 

     

 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 RPSC07A# - Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet 
echipat 

BUCAT
A 

3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RPSB03B# - Demontarea tevii de policlorura de vinil (pvc) neplastifiata 
tipusor (U), teava avand diametrul de: 75 MM - 110 MM; 

M 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RPSXB17 - Diverse lucrari de instalatii: demontare sifon pardoseala fonta 
plumb pvc gresie ceramica simplu sau multe racorduri diam. 50-150MM 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RPSXC08B - Diverse lucrari de instalatii: inlocuit complet vas wc cu 
talpa turcesc rezervor teava spalare sifon S sau P cu toate racordurile 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 2442752 - Vas closet turcesc intrare apa pe sus cod 79se0207 buc 3.03   

4 2453136 - Rezervor inaltime vas wc 9L murex cod 62860001 buc 3.03   

5 SD02A# - Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru 
hand,montare pe pereti caram sau bca 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 4201311. - Baterie per mcda dus buc 1.00   

6 SC01B02> - Cadite dus, de dimensiunile 90x90 mm buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

7 RPSB25E# - Montarea sifonului de pardoseala, din fonta emailata, simplu 
sau combinat, avind diametrul de: 100 MM, simplu. 

BUCAT
A 

1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 4202931 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D100 C.1 S3690 buc 1.00   

8 SD21A1. - Asimilat - Racord flexibil buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare 
apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm 

m 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 6720168-1 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM m 1.03   

10 SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 6704142 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 
MM 

buc 1.00   

11 SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 6704156 - Reductie mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 
50MM 

buc 1.00   

12 SA37B# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare 
incastrat, conducte d=3/4 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 2100830-1 - Colier fixare tevi Dn 50 mm buc 2.00   

13 SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau 
D= 3/8 toli 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo buc 1.00   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

14 RPSA20B# - Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) 
imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la obiecte 
sanitare, la cladiri de locuit si social culturale,teava avand diametrul de : 
20-25mm 

M 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 67195633 - Mufa rapida tip GEBO buc 8.00   

14 8006717087 - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 20MM m 8.16   

14 6719563 - Racord drept polipropilena D = 20 MM X 1/2 buc 5.60   

14 8006719493 - Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM buc 3.60   

14 8006719534-1 - Racord drept din polipropilena, diametrul 20 MM 1/2" buc 8.00   

14 2997 - Aparat de sudura tip-rothen berger ore 0.34   

15 SA37B# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare 
incastrat, conducte d=3/4 

buc 24.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 2950716-1 - Bratara fixare conducte buc 24.00   

16 SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la 
cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi 

m 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare 
apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM 

m 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 6720182. - Tub cu mufa poliprop ignif,diam 110 MM m 10.30   

18 SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 6704144 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 
MM 

buc 2.00   

19 SA37H# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare 
incastrat, conducte d=3 

buc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 3400029 - Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 10 kg 18.00   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

20 SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn 
cauc D= 110 MM 

buc 5.00   

21 SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21 6704151 - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc 
D= 110 MM 

buc 2.00   

22 RPCT09C1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu 
mijloace manuale a fundatiilor, peretilor, treptelor, grinzilor si stalpilor din 
beton armat 

mc 0.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23 ACE08XA - Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau canaliz str 
prot,izol,filtr la tub dren nisip-sub conducta 

mc 0.15   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24 ACE08XA - Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau canaliz str 
prot,izol,filtr la tub dren nisip-peste conducta 

mc 0.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10-30CM, la 3msi 
sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu 

mc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26 TSD04XB - Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau 
incl.1/4,udarea strat 10CM gros.pam.coeziv 

mc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27 RPCXK04D - Pardoseala rece din beton simplu b-100 10 cm. gros. 
driscuita sau sclivisita rosturi bitumate. 

mp 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

28 TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= 5 km. $ 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

29 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin 
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30 TRB01A05> - Transportul materialelor incomode,  prin purtare directa, 
sub 25 kg, pe distanta de 50m 

tona 2.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31 TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 15 km. $ 

tona 1.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

 

 
            Director ex. DDL                                                                                                                    Serviciul Tehnic Investitii 
     cons. jr. Irina Elena Anghel                                                                                                                           Sef STI 
                                                                                                                                                                       ing. Mihai Virna 
 
                                                                                                                                                                 Insp. pr. Dragos Piroiu 
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Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII 
Obiectul: 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 
 

 
 

     

 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 

 

 

        

 

  
 

 

Nr. 
Nr cap. 
Deviz 

General 
Cheltuieli pe categoria de lucrari 

Valoare (fara TVA) 

 

 

Lei 

 

 

0 1 2 3 
 

        

 

CAPITOL I 
I. Constructii si instalatii 

 

 

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare  
 

 

3 4.1.2 Rezistenta  
 

 

4 4.1.3 Arhitectura  
 

 

  2 REPARATII FINISAJE GRUPURI SANITARE  
 

 

6 4.1.4 Instalatii  
 

 

  1 REPARATII COLECTOR CANALIZARE TRONSON 2  
 

 

  3 REPARATII INSTALATIE SANITARA GRUPURI SANITARE  
 

 

9 4.1.5 Alte categorii de constructii  
 

 

TOTAL CAPITOL I  
 

        

 

CAPITOL II 
II. Montaj 

 

 

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  
 

 

TOTAL CAPITOL II  
 

        

 

CAPITOL III 
III. Procurare 

 

 

13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  
 

 

14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

 
 

 

15 4.5 Dotari  
 

 

16 4.6 Active necorporale  
 

 

TOTAL CAPITOL III  
 

        

 

CAPITOL IV 
IV. Probe 

 

 

18 6.2 Probe tehnologice si teste  
 

 

TOTAL CAPITOL IV  
 

        

 

TOTAL 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 (fara TVA)  
 

 

TVA    (19.00%)  
 

 

TOTAL 1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2 (cu TVA)  
 

 

 

Director ex. DDL 
cons. jr. Irina Elena Anghel 

  

Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 

ing. Mihai Virna 
 

Insp. pr. Dragos Piroiu 
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(www.eDevize.ro) 
 

 

  

 



         

 

Antet stanga 
 

eDevize
 

  

         

 

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: BLOC NR. 1, STR. LIBERTATII 
 

 
 

     

 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

 

 

         

 

  
 

 

Nr. 
Nr. cap. 

Deviz 
General 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA) Din care C+M 

 

 

Lei Lei 

 

 

0 1 2 3 4 
 

 

1 1.2 Amenajarea terenului   
 

 

2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 
la starea initiala 

  
 

 

3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor   
 

 

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului de investitii 

  
 

 

5 3.5 Proiectare   
 

 

5.1 3.5.1 Tema de proiectare   
 

 

5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate   
 

 

5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si deviz general 

  
 

 

5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

  
 

 

5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

  
 

 

5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie   
 

 

6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza   
 

 

6.1 4.1 Constructii si instalatii   
 

 

  1 REPARATII INTERIOARE TRONSON 2   
 

 

6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   
 

 

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

  
 

 

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

  
 

 

6.5 4.5 Dotari   
 

 

6.6 4.6 Active necorporale   
 

 

7 5.1 Organizare de santier   
 

 

7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 

  
 

 

7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului   
 

 

8 6.2 Probe tehnologice si teste   
 

 

TOTAL (fara TVA)   
 

 

TVA (19.00%)   
 

 

 
 

 

Director ex. DDL 
cons. jr. Irina Elena Anghel 

  

Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 

ing. Mihai Virna 
 

Insp. pr. Dragos Piroiu 
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