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ROMÂNIA                                                                       

JUDEŢUL ALBA                                                                    

COMUNA CÂLNIC                                                  

NR. ______din____________ 

 

 

CONTRACT CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

Nr. ______din____________ 

 

În consideraţia prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţii publice/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, în conformitate cu Raportul achiziţiei 

publice nr.________ din data de _______________, părțile contractante, de comun acord, au 

convenit la încheierea prezentului contract, cuprinzând următoarelor clauze: 

 

   1. Părţi Contractante 

 

1.1.COMUNA CÂLNIC cu sediul Primăriei în Câlnic, str. Principală, nr.20, telefon: 

0258747050, fax:0258747041, email:primaria_calnic@yahoo.com, cod fiscal 4561936, 

reprezentat legal prin Primar – D-nul BODEA Lucian-Tiberiu, în calitate de AUTORITATE 

CONTRACTANTĂ pe de o parte, 

şi 

1.2._________________________________,  cu sediul în________________, 

str._____________ , nr._______, Județul __________, având CUI ____________, înregistrată în  

Registrul Comerţului sub nr. _______________, telefon: ______________,cont bancar 

__________________________deschis la Trezoreria _____________, reprezentată legal prin 

D-nul __________________________________--, având funcţia de administrator, în calitate 

de EXECUTANT, pe de altă parte, 

s-a încheiat prezentul contract. 

 

2. Secțiunea ”Condiții specifice” 

 

    Interpretarea contractului 

    Definiții 

 

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

 1-Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 

profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale 

normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator economic 

sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă; 

2-Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare 

a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, 

emise în prealabil. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă 

suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei 

juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor contractuale (Caiet de 

Sarcini, planșe, specificații tehnice ș.a.); 

3-Autorizație de Construire/Desființare – actul de autorizate al autorităților competente -pe 

baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 
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4-Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 

din structura ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau 

teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-

economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau 

nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu; 

5-Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 

execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6-Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, 

execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a Construcției și 

instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidențele necesare 

pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a Construcției respective și a evoluției 

acesteia în timp; 

7-Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori 

lucrări de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie 

civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată 

astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele funcții tehnice, economice, 

sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, 

inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente; 

8-Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura 

materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor 

urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin 

autorizația de construire. De regulă, Construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din 

materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea 

inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt 

de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, 

tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de 

afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea Construcțiilor cu 

caracter provizoriu se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile 

definitive; 

9-Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată 

execuția Lucrărilor și nu a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor și a cărei Finalizare 

implică un rest de executat, fizic și valoric; 

Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul Contractul, care este acordată de către 

instanța de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării 

prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte; 

10-Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate 

la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de 

redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza 

Proiectului Tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluțiile 

tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni, privind 

părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, 

Materiale, tehnologii de execuție precum și legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale obiectului/obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate 

în condițiile Legii și verificate pentru cerințele esențiale de calitate în construcții de către 

verificatori tehnici atestați în condițiile Legii, detaliază Proiectul Tehnic, în vederea execuției 

Lucrărilor de construcții autorizate; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
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Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare 

funcționării Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord 

la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente 

Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat; 

11-Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 

lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv Instalațiile 

aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul asigurării, menținerii 

și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației 

acestora; 

12-Împrejmuiri - construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii 

sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva 

intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv 

sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantații specifice; 

13-Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile 

existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora 

determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, 

pentru: 

punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță 

în exploatare, 

desființarea acestora; 

14-Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale 

și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de 

modificare pot fi: 

Lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de 

supraetajare și/sau de extindere a Construcției, 

Lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări 

interioare și recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de 

rezistență a Construcției și pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția Lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, 

nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile Legii și cu 

respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții; 

15-Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 

performanțelor de siguranță și exploatare a Construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor 

aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor 

esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

16-Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, 

după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului 

de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a 

soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 

realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - Proiect tehnic de execuție, în 

condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a Autorizației de 

Construire/Desființare; 

17-Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și 

construit în localități și în teritoriul înconjurător; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182108
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Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al 

Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente 

care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor; 

Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

echipament încorporat în Lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră 

corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului; 

18-Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de 

standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanță, etc., 

care urmează să fie respectate în procesul de fabricație, de instalare, de operare a 

Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare repetată sau 

continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 

19-Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea 

Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 

20-Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 

Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 

21-Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit 

Contractant în Propunerea Tehnică. Referirea la Standarde în acest Contract include și 

reglementări tehnice sau altele asemenea emise de organisme de reglementare sau instituții cu 

atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul Contractului, astfel cum este 

descris la Art. I – Obiectul Contractului din prezentul Contract (Partea I); 

22-Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției 

Lucrărilor și de calitatea activității de execuție a Lucrării care ar fi respectate de către orice 

Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care execută lucrări 

similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în execuția tuturor Lucrărilor incluse 

în prezentul Contract; 

23-Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte ca 

Lucrările să fie recepționate; 

24-Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de 

amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. 

Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de 

locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este 

acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

25-Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau 

natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care 

se instituie servituți de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor 

resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. Zonele de protecție sunt stabilite 

prin acte normative specifice, precum și prin documentații de amenajare a teritoriului sau 

urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

26-Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de 

producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, 

mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane; 

27-Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic și/sau 

topografic, determinată de existență unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror 

protejare prezintă un interes public și este declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor 

specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de Zonă protejată 

creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, 

modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, 
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finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și care sunt stabilite prin Lege sau 

documentații de urbanism specifice aprobate. 

ș.a., după caz. 

 

    28- Achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin 

intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de 

la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile 

sunt destinate ori nu realizării unui interes public. 

    29- Contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: 

fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre 

activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei 

construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite 

de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării 

construcţiei; 

    30- Contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are ca obiect 

achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune 

de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă 

beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; 

contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de 

amplasare şi de instalare; 

    31- Contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări 

potrivit lit. m); 

    32- Contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică. 

    33-Document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a 

descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; 

    34- Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 

punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

    35- Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, 

sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări 

şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

    36- Standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 

standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

    37- Standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

    38- Standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, 

care este pus la dispoziţia publicului; 

    39- Standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

    40- Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale 

construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 

răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest 

scop; 



 

 

6 

 

    41- Zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. 

    42-Pretul contractului - pretul platibil Contractantului de catre achizitor, in baza contractului, 

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

    43-Servicii – activitate a carei prestare face obiectul contractului, asa cum este prevazuta in 

caietul de sarcini ; 

    44- Durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul presteaza serviciile pe care 

le presupune indeplinirea contractului, asa cum acestea sunt prevazute in oferta si in contract, 

inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta 

majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a 

prestatiilor; 

     45-Rezilierea contractului – se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca 

aceasta să aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii ; 

     46-Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 

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

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

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

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

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

  

3. Interpretare 

3.1.In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 

4.1.Executantul se oblige să execute , să finalizeze și să întrețină obiectivul de investiții 

”REALIZARE RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

LOCALITAEA CÂLNIC”, în perioada convenită, în conformitate cu oferta sa și cu cerințele din 

Caietul de sarcini nr. 1952/23.03.2023 și obligațiile asumate prin prezentul contract. 

4.2.-Autoritatea contractantă se obliga sa plătească Executantului pretul convenit in prezentul 

contract pentru serviciile prestate, in conformitate cu prevederile art.5 din prezentul contract. 

 

5. Pretul contractului 

5.1.Preţul total estimat pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de catre 

Autoritatea contractantă, este _____________lei fără TVA, din care TVA ___________,iar 

valoarea toatală cu TVA este de ____________ lei. 

 

6. Durata contractului 

6.1.Durata contractului este de la data intrării în vigoare a contractului ( data semnării acestuia de 

către ambele părţi contractante ), respectiv din data de ________________ şi până la data recepţiei 

finale a lucrărilor, la expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 24 luni de la data semnării 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

6.2.Durata maximă de execuție a lucrărilor  este de 3 luni de la primirea ordinului de începere a 

lucrărilor de către executant. 
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7. Aplicabilitate 

7.1.Prezentul contract intră in vigoare la data de _______________ data semnării lui de către 

ambele părţi şi se încheie în condiţiile Cap. 6. 

7.2.Executarea contractului începe de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția 

respectării clauzei 13.1., din contract.  

7.3.Contractul încetează să producă efecte la data restituirii integrale a garanției de bună execuție.  

 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a-Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

b- Garanţia de bună execuţie; 

c- Caietul de sarcini nr. 1952/23.03.2023 

d- Acte adiționale daca este cazul 

 

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în ofetă, prevalează 

oferta. 

 

9. Standarde 

9.1.Lucrările ce se vor realiza trebuie să îndeplinească exigențele de calitate și performanță, cerințe 

tehnice și tehnologice, condiții de calitate pentru produsele ce se încorporează în lucrare, teste, 

încercări, conform legislației și normelor tehnice în vigoare. 

 

10. Obligatiile Contractantului 

10.1.Contractantul se obliga să execute lucrările care formează obiectul prezentului contract la 

standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica. 

10.2.Contractantul se obligă să execute lucrările care formează obiectul prezentului contract in 

conformitate în termenele prevăzute  la Cap. 6. din contract. 

10.3.Contractantul se obligă sa despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror: 

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

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

instalatiile sau utilajele folosite pentru; si 

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

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Autoritatea 

contractantă/Achizitor. 

10.4.Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor  în conformitate cu oferta 

depusă. Totodată, acesta este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

10.5.Contractantul se obligă să supravegheze execuţia lucrărilor, să asigure resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute 

de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau 

se poate deduce în mod rezonabil din contract, pe toată perioada de derulare a contractului.  

10.6.  (1) Contractantul are obligatia de a executa lucrările prevazute in contract cu profesionalism 

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea tehnica. 

          (2) Contractantul are obligatia de a nu folosi în prestarea prezentului contract in nici un fel 

si in nici o masura personalul angajat al Autoritatii contractante, mai putin in cazurile si in măsura 

în care părtile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract. 
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10.7.Contractantului îi revine obligaţia respectării cu stricteţe a normelor legale referitoare la 

protecţia mediului, cu precădere O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată şi 

O.U.G. nr. 58/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi 

pădurilor. 

10.8.Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorităţii contractante/ Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa 

cum va considera de cuviinţă. 

10.9. - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract,  în limitele prevăzute de prezentul contract. 

             (2) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

10.10. (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

10.11.Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorității contractante în 

orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul 

consideră că dispoziţiile Autoritatății contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 

dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 

executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

10.12.Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligaţia:  

i) de a lua toate măsurile pentru protejarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 

său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) 

în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare, în scopul protejării 

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 

generaţi de metodele sale de lucru. 

10.13.Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  

10.14.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia autorității contractante sau a oricarei alte persoane.  

           (2) Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor, 

acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 

contractantului. 
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10.15. (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, 

va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul 

suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe, şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 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 şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi 

Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 

drumuri. 

            (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil şi 

va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se afla pe traseul şantierului.  

10.16.   (1) Contractantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu 

destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. 

De asemenea, Contractantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa , orice alte facilităţi suplimentare 

din afara şantierului, care căi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului 

contract. 

              (2) Contractantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care 

pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 

              (3) Contractantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 

drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare 

precum şi pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritatea contractantă nu va fi răspunzătoare pentru 

revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. 

10.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, contractantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

           (2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.18.Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, 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. 

10.19.Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Contractant/Executant. 

10.20.Personalul contractantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare 

pentru domeniile de activitate ale contractului. 

10.21.Contractantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Achizitor conform regulilor şi /sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 

necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără 

să aibă aprobarea prealabilă a autorității contractante, precum şi să participe în orice activităţi care 

sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale. 
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10.22.Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 

putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese 

pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 

naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris 

autorității contractante, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. Contractantul se va asigura că 

personalul său inclusiv conducerea, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 

interese. 

10.23.Contractantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv 

legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 

socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

10.24.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi 

uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara 

programului normal de lucru specificat în contract, cu excepţia cazului în care se notifică acest 

lucru de către Contractant. 

10.25.Contractantul îl va informa pe Achizitor în privinţa programului său de lucru planificat 

pentru fiecare săptămână/lună de executare a contractului, astfel încât persoana autorizată a 

acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supraveghererii lucrărilor pe 

parcursul tuturor etapelor contractului. 

10.26.Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea  

accidentelor pe şantier. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor 

de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 

produse de echipamente tehnice (utilaje, instalaţii, etc) procedee tehnologice utilizate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii şi a normelor 

de aplicare a cesteia aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă 

apărută pe timpul desfăşurării contractului.  

10.27.   (1) Contractantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 

său precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 

             (2) Contractantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 

reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 

10.28.Eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în 

responsabilitatea contractantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 

10.29.Contractantul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal despre care ia cunoștință în 

procesul derulării prezentului contract în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) 

nr.679/27.04.2016 privnd protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

11. Obligatiile Autoritatii contractante 

11.1.Autoritatea contractantă se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, lucrările executate. 

11.2.Autoritatea contractantă se obligă sa plătească prețul către Contractant in termenul convenit 

la art.16.1. 

11.3.Autoritatea contractantă se obligă sa pună la dispozitia Contractantului orice facilitati si/sau 

informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare în vederea 

îndeplinirii contractului. 

11.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă 

nu s-a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată (dacă este cazul); 
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11.5.Autoritatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror 

alte informaţii furnizate Contractantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

11.6.Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea contractantă are dreptul să dispună 

contractantului, în scris : 

 a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt constatate de Achizitor calitativ 

necorespunzătoare sau a deşeurilor ; 

 b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele ; 

 c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare, necorespunzătoare din 

punct de vedere tehnic şi calitativ. 

11.7.Autoritatea contractantă se obligă să prelucreze datele cu caracter personal despre care ia 

cunoștință în procesul derulării prezentului contract în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(U.E.) nr.679/27.04.2016 privnd protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor 

12.1.In cazul in care, Contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, atunci Autoritatea contractantă este îndreptăţită de a deduce din preţul părții/restului din 

contract neexecutat o dobanda penalizatoare  pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. Rata dobanzii penalizatoare se stabileste la nivelul ratei de referinta a 

dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului in curs, plus 8 puncte 

procentuale. 

12.2.In cazul in care Autoritatea contractantă nu respecta termenul de plata convenit la art. 16.1. 

Contractantul este indreptatit la dobanzi penalizatoare, calculate pe zile de intarziere de la data 

scadentei pana in momentul efectuării plătii. Rata dobanzii penalizatoare se stabileste la nivelul 

ratei de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului in curs, plus 

8 puncte procentuale. 

12.3.Nerespectarea  termenelor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți da dreptul 

parții lezate de a considera contractul de drept reziliat si de  a pretinde plata de daune-interese.  

12.4.Contractantul poate cere rezilierea contractului daca Autoritatea contractantă nu-si 

indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe Contractant in situatia de a 

nu putea presta serviciile. 

12.5.Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrări, în cel 

mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 

contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 

contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

 

                                                         Clauze specifice 

 

13.  GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

13.1.(1)–Contractantul/prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului 

în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului (Art. 39 din H.G. nr.395/ 

2016), în cuantum de 10% din preţul contractului fără TVA, respectiv _________________ lei. 

       (2) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie  prin orice modalitate prevăzută de 

Art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                        

13.2.(1) În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin virament, 

Contractantul/prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont disponibil dist inct la dispoziţia 

autorităţii contractante/achizitorului.  
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(2 ) Suma iniţială care se depune de către contractant/prestator în contul astfel deschis trebuie 

sa fie de 0,5% din pretul fara TVA al contractului, respectiv de_____________ lei.  

       (3) Pe parcursul îndeplinirii contractului, Autoritatea contractantă/Achizitorul urmează să 

alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite 

contractantului/prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție, 

în cazul în care s-a optat pentru acestă modalitate de reţinere.  

13.3.Perioada garanției de bună execuție a lucrărilor, va fi de 24 de luni calendaristice de la data 

semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

13.4.Autoritatea contractantă/achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul/prestatorul nu îşi execută, execută cu 

întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 

emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractantă/Achizitorul are 

obligaţia de a notifica acest lucru contractantului/ prestatorului, precizând totodată obligaţiile care 

nu au fost respectate.  

13.5.Autoritatea contractantă/Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de bună execuţie aferentă 

contractului astfel:   

 a) – 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului – verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă până la acea dată Comuna Câlnic nu a ridicat pretenţii 

asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

 b) – restul de 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului – verbal de recepţie finală. 

13.6.Procesele – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi 

întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere  fizic 

şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.                                                                                                           

 

14. Receptie si verificari 

14.1.Autoritatea contractantă va verifica modul de execuţie a lucrărilor  pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica, fapte consemnate prin  procesele verbale 

de recepţie. 

 

Recepţia lucrărilor executate 

14.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul/Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

Autorităţii contractante/Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 

convocarea comisiei de recepţie. 

           (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate, a documentelor cartii tehnice 

intocmite pe parcursul executiei lucrarilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea 

contractantă/Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 

recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 

executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 

remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, Autoritatea 

contractantă/Achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

14.3.(1) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, Autoritatea contractantă/Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 

respinge recepţia. 

         (2) Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 



 

 

13 

 

 

 

     Perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor executate 

14.4.Perioada de garanție de bună execuție este de 36 luni și curge de la data recepției la terminarea 

lucrărilor și până la recepția finală. 

 

15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare, încetare 

15.1. – (1) Contractantul are obligația de a începe execuţia lucrărilor de la data primirii ordinului 

de începere a lucrărilor din partea autorităţii contractante cu respectarea prevederilor capitolului 6. 

(2) In cazul in care Contractantul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, 

datorate in exclusivitate Autoritatii contracte, partile vor stabili de comun acord prelungirea 

perioadei de prestare a serviciului, respectiv de execuţie a lucrărilor . 

15.2. – (1) Lucrările executate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora 

prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 

termen care se calculeaza de la data prevăzută la Art.15.1. 

             (2) In cazul in care: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, condiții climaterice 

nefavorabile pentru execuția lucrărilor; sau 

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 

contractului de contractant, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de 

execuție a lucrărilor,  sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord  

perioada de execuţie a lucrărilor. 

15.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 5 zile calendaristice de la 

primirea ordinului de începere a lucrărilor din partea autorității contractante,               

15.4.-(1)Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Contractantul/Prestatorul este în imposibilitate 

de a  respecta graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor specifice convenite, pentru motive 

temeinic  justificate, acestuia îi revine abligația  notificării Autoritatii contractante a  acestui  fapt, 

în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data ivirii impedimentului/impedimentelor, dar nu mai 

târziu de 3(trei) zile lucrătoare înainte de expirarea duratei contractului. 

         (2)Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate  pentru îndeplinirea sarcinilor specifice 

convenite, se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

autorității contractante. 

             (2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorității contractante în scris, ori de câte ori 

astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

             (3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

autorității contractante, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.  

15.12.  – Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

              a - Prin ajungere la termen în condițiile stipulate la art.6.1.; 

              b - Prin voinţa părţilor, exprimată în scris. 

   c -Prin reziliere pe cale judecătorească sau de plin drept şi fără punere în întârziere. 

              d- Prin denunţare unilaterală din partea Autorităţii contractante, în condiţiile Art. 12.5. 

  e -Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 

notificare scrisă adresată contractantului fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului 

împotriva acestuia în condiţiile legilor insolvenţei, cu condiţia că această renunţare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. 
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16. Modalități de plată 

16.1.Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata către Contractant în termen de 30 de 

zile de la data confirmării primirii facturilor la sediul Autorității contractante. Facturile se vor emite 

numai după acceptarea situațiilor de lucrări și la valoarea acceptată. 

 16.2.  (1) Plata se va face pe baza facturilor emise de Prestator. Facturile se comunica Autoritatii 

contractante prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 

1 din contract. In caz de divergente, dovada comunicarii facturilor catre Autoritatea contractantă, 

o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Autoritatii contractante 

pe document. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de 

prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua în lei. 

(2) În cazul calculării de penalităţi, facturile emise de către Contractant va conţine două 

poziţii, în care prima poziţie reprezintă contravaloarea serviciilor prestate şi/sau a lucrărilor 

executate conform contractului, iar cea de-a doua poziţie reprezintă contravaloarea penalităţilor 

calculate de către Autoritatea contractantă conform art. 12.1, în roşu. Penalităţile vor fi comunicate 

în scris Contractantului înaintea emiterii facturilor de către acesta. 

16.3.Contractantul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor înscrise în facturi si se 

obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. 

16.4.Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de 

achizitie publică, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Autoritatea 

contractantă sesizeaza Contractantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, 

in termen de 15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de 

catre Autoritatea contractantă a noilor facturi prezentate de catre Contractant completate cu date 

corecte, potrivit legii si contractului. 

16.5.Prevederile Art. 16.4. se aplică în cazul în care Contractantul nu respectă întocmirea facturii 

potrivit Art. 16.2. alin. (2). 

16.6.Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi 

din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi 

efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 

datorate contractantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului 

de recepţie finală. 

 

 

17. Ajustarea pretului contractului 

17.1.Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Autoritatea contractantă Contractantului sunt 

cele declarate de către contractant în propunerea financiară şi prezentate la art. 5 din prezentul 

contract. 

17.2.Prețul final al contractului ce urmează a fi plătit Executantului va fi determinat doar după 

execuția lucrărilor, pe baza cantităților exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători), 

pentru execuția proiectului (în strictă conformitate cu proiectul și cerințele sale), costul acestor 

materiale fiind calculat pe baza prețurilor unitare fixate în contract (propunerea financiară).  

17.3. Pretul contractului este exprimat în lei şi poate fi ajustat numai in cazul in care au avut loc 

modificari legislative. 
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18. Amendamente 

18.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional. 

  

19. Modificări ale Contractului 

Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și 

se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act 

Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului 

realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul 

Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se 

întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor 

Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate 

la art.20.6., art.20.6.2., art.20.6.3. și la art.20.7., art.20.7.1., art.20.7.2., art.20.7.3., art.20.7.4., 

art.20.7.5. din prezentul Contract. 

Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor 

acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta 

caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 

221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din 

HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165). 

 

20. Cesiunea 

20.1.Contractantul  poate cesiona doar creantele(drepturile) născute din acest contract, cesiune care 

nu va exonera Contractantul de nici o obligatie sau responsabilitate asumata prin semnarea 

prezentului contract. 

 

21. Forta majora 

21.1.Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, așa 

cum prevăd dispozițiile art.1351 alin.(2) din Noul Cod civil.  

21.2.Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

21.3.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza în conformitate cu prevederile 

art.1351 alin.(1) din Noul Cod civil. 

21.4.Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

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

21.5.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea 

limitării consecintelor. 

21.6.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

22. Solutionarea litigiilor 

2.1. Autoritatea contractantă si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

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

in legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2.Dacă Autoritatea contractantă si Contractantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o 

divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 

judecatoresti competente de la sediul Autorității contractante. 
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23. Limba care guverneaza contractul 

23.1.Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

25. Securitatea și sănătatea în muncă 

25.1.Obligațiile și responsabilitățile contractantului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă-

SSM sunt cele prevăzute în Anexa nr.I  la prezentul contract și intitulată ”Convenția de securitate 

și sănătate în muncă”. 

Parţile au înteles să încheie azi ________________prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     

            Prezentul contract conţine un număr de 16  pagini. 

 

 

AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ,                                           EXECUTANT, 

          COMUNA CÂLNIC,                                             

                                     

                                                                                                        prin  reprezentant legal,                                                                          

                   PRIMAR,                                                                   

       BODEA Lucian-Tiberiu                                                                                                                    

     

    

 

p.Secretar General Comuna Câlnic 

              MIHU Salomia 

  

 

 

           Control viză CFP 

             BENA Gabriela 

 

 

 

 

         Responsabil achiziții 

       BOGDAN Sorina- Roxana    

 

          

 



                                                         Formularul F3    

                                                                          

         Obiectivul:  0159  45000000    Extindere retea de canalizare     

                                        menajera si racorduri             

                                        canalizare in localitatea         

                                        Calnic ,com.Calnic                

         Obiectul:    0001 538976288    Realizare racorduri la reteaua    

                                        de canalizare menajera in loc.    

                                        Calnic                            

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta 159100 Racorduri canalizare menajera      

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0159                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001  TSC02B1         100 MC.      26.930                          

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                           

        MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2                          

                                                                          

        002  TSA07C1         M.C.       1795.000                          

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU                               

        SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.                             

        ADINC.0,0-2M,T.TARE                                               

                                                                          

        003  TSA12C1         M.C.        576.000                          

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                                

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                              

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                             

                                                                          

        004  TSD05A1         100 MC.      35.900                          

        COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A                              

        UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE                           

        STRAT DIN PAM.NECOE                                               

                                                                          

        005  TSD02A1         100 MC.      21.540                          

        IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.                           

        CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.                          

        CU GROS.DE 15-20C                                                 

                                                                          

        006  TSD01C1         M.C.       1436.000                          

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                           

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                             

        BULG.TEREN TARE                                                   

                                                                          

        007   ACA07B1X  [ 1] M          3740.000                          

        Teava PP;PVC si similare,pentru                                   

        canalizare,montata prin imbinare cu                               

        garnitura de cauciuc,teava cu diametrul                           

        exterior de 110..160mm                                            

                                                                          

        007 3282143          M          3740.000                          

        TEAVA PP PT CANALIZARE D.160MM                                    

                                                                         

        008   ACD04A15  [ 1] BUC.        360.000                          

        Camin de inspectie din PP Dn 315mm cu                             

        1int./1ies.:format din baza camin ,                               

        garnitura de etansare intre baza si                               

        coloana,coloana inaltare din PVC Sn4 ,                            

        tub telescopic,inaltime 1800mm                                    

                                           

        008 3283073          BUC.        360.000                          

        BAZA CAMIN D315 1INT/1IES D160                                    

                                                                          

        008 7503738          BUC.        360.000                          

        COLOANA CAMIN D315 H=2000 MM    

 

                                   

                                                                          



        009  ACD01K1    [ 3] BUC.        360.000                          

        CAPAC FONTA B12.5 SI PLACA DE BETON                               

        PENTRU CAMINE DE INSPECTIE CU D=315MM                             

                                                                          

        010  ACA17A1         BUC.        360.000                          

        PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU                           

        FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA                            

        PINA LA INC. 10 K                                                 

                                                                          

        010 3282786          BUC.        360.000                          

        REDUCTIE PVC DN 160/110MM                                         

                                                                          

        011  ACA17A1         BUC.         50.000                          

        PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU                           

        FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA                            

        PINA LA INC. 10 K                                                 

                                                                          

        011 7503736          BUC.         50.000                          

        SA BRANSARE REDUSA PVC SN4 250-160                                

                                                                          

        012  ACA17A1         BUC.          5.000                          

        PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU                           

        FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA                            

        PINA LA INC. 10 K                                                 

                                                                          

        012 7503737          BUC.          5.000                          

        SA BRANSARE REDUSA PVC SN2 315-160                                

                                                                          

        013  ACA17A1         BUC.        535.000                          

        PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU                           

        FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA                            

        PINA LA INC. 10 K                                                 

                                                         

        013 3282738          BUC.        535.000                          

        COT PVC CU GARNITURA PT CANALIZARE LA 45                          

        GRD D.160MM     

                                                   

        014  ACE05A1    [10] BUC.        720.000                          

        PIESA DE TRECERE ETANSA LA CAMINE DN=160                          

        MM                                                                

                                                                          

        015 RPCT49C1    [15] BUC.        480.000                          

        FORAREA MECANICA A GAURILOR IN ELEMENTE                           

        DE BETON CU CAROTA IN SISTEM USCAT-                               

        ASIMILAT-                                                         

                                                                          

        016  ACE08A1         M.C.        898.000                          

        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                          

        SI CANALIZARE CU: NISIP                                           

                                                                          

        nisipul va fi procurat de beneficiar                              

                                                                          

        017  W2H07A1    [17] M          3740.000                          

        BANDA (FOLIE) AVERTIZOARE DIN                                     

        POLIETILENA                                                       

                                                                          

        banda din polietilena la conducte canalizare                      

                                                                          

        018  ACE16A1         M           180.000                          

        MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR                                 

        METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.                               

        CONDUCTE                                                          

        019  ACE06A1    [ 5] M           180.000                          

        SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI                              

        CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE                            

                                                                          

        020   DC04B1         M           120.000                          

        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST                               

        CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA                            

        DRUMURI                                                           

                                                                          

        021 RPCT09G1         M.C.         16.000                          

        DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A                                  



        BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI                          

        STILPI PLACI SI PREFAB                                            

         ** SPORURI ** MAT.:    0.0% MAN.:  -70.0% UTI.:   60.0%          

                                                                          

        022   CA02G1         M.C.         16.000                          

        TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H                           

        <35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS                               

        <30CM                                                             

                                                                          

        022 2100995          M.C.         16.128                          

        BETON DE CIMENT B 400 (C25/30)                                    

                                                                          

        023   DG02A1         MP.          40.000                          

        DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE                           

        NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI                             

        NEBITUMATE                                                        

        dalele se recupereaza si se folosesc pt refacere pavaj            

                                                                          

        024   DD02A1    [28] MP.          40.000                          

        PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN                             

        SUBSTR DE NISIP                                                   

                                                                          

        dalele recuperate se folosesc pentru refacerea pavajului          

        desfacut                                                          

                                                                          

        025   DG04B1         M            10.000                          

        DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE                            

        BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON                            

                                                                          

        026   DE10C1         M            10.000                          

        BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT                                 

        TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON                          

        30 X 15 CM                                                        

                                                                          

        026 2100969          M.C.          0.450                          

        BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 ( C16/20)                            

                                                                          

        027 RPCT09G1         M.C.          8.000                          

        DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A                                  

        BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI                          

        STILPI PLACI SI PREFAB                                            

        spargere mecanica a podetelor de beton 5bucati                    

                                                                          

        028  ACA03H1    [ 1] M            20.000                          

        TUB DE SCURGERE GOFRAT CU PERETI DUBLII                           

        CL. CL8 D=400MM MONTAT LA PODETE (4 ML/                           

        1BUC PODET)                                                       

                                                                          

        029   CC02A1         KG          200.000                          

        MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D                          

        <8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN                              

        PLASTIC                                                           

                                                                          

        029   CZ0302O1       KG          200.000                          

        CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI                              

        PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE                                 

        CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM                                            

        030   CB06A1         MP.          20.000                          

        COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE                            

        RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP                          

        SPECIAL                                                           

                                                                          

        031   DA06A1         M.C.         60.000                          

        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT                           

        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU                           

        ASTERNERE MANUAL                                                  

                                                                          

        032  TRA01A02P       TONA       2652.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM  

 

                          

      



        033  TSC35B32        100 MC.      14.740                          

        INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA                            

        2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30                           

        M                                                                 

                                                                          

        034  TRA01A30        TONA        358.200                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= 30 KM.                                                     

        transport balast,borduri,camine vizitare racord,capace fonta      

        si placi pt camine                                                

                                                                          

        035  TRA01A02P       TONA         60.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM                           

                                                                          

        transport moloz rezultat din spargeri,refaceri...                 

                                                                          

        036   DF24A1    [10] BUC.         10.000                          

        SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU                                  

        CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU                             

        INDICATOARE METALICE                                              

                                                                          

        037  TRA06A30        TONA         39.500                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                             

        DIST.=30 KM                                                       

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:                                                         

        Valoare aferenta utilaje termice   =                              

        Valoare aferenta utilaje electrice =                              

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

                                                                          

        -C.A.M.                                                           

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

                                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

                                                                          

                                                                          

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)          

                                                                          

        DEVIZIER                                                          

                                                                          

                                                                          

 

Nota:  

La solicitararea beneficiarului, cantitatea aferenta  de nisip (898 [mc]) impreuna 

cu transportul acestuia, nu sunt cuprinse in listele cu cantitati de lucrari. 

Beneficiarul a specificat faptul ca va asigura la fata locului  in regie proprie 

atat cantitatea cat si transportul.  

 



 

                                                                                                                     FORMULARUL NR.1 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 

 

 

               Catre, 

                           COMUNA Câlnic 

                           ........................................., judetul Alba 

 

 

 

   

 

                      Ca urmare a invitatiei de participare nr..................... din data de ......................., 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

“_____________________________________________________”, noi 

___________________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 

                         Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, contanand, in original si intr-un  

numar de 1 copie: 

a) Documentele de calificare, 

b) Propunerea financiara. 

                            Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface 

cerintele. 

       

 

 

                    Data completarii:............................ 

 

 

 

 

          Cu stima, 

                             _______________________________ 

                             

 

 

 

 

 

 



                                                                    FORMULARUL NR.2 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea nr. 98 / 2016 

 

Subsemnatul _______________________, reprezentant împuternicit al 

__________________________,în calitate de ofertant declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 

că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) Constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fostcondamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UniuniiEuropene, prevăzute de art. 181 -

185 din Legeanr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legeanr. 656/2002 pentruprevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legeanr. 535/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fostcondamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legeanr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fostcondamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale ComunităţilorEuropene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură 

şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, 

act:126692%2041995418
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%2065402602
act:56971%2063695762
act:56971%2063697832
act:126692%2096797768


de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta 

definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

                    Data completarii:....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL NR.3 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea nr. 98 / 2016 

 

 

 Subsemnatul,_________reprezentant_____________________________________,str 

_________________,nr.______,______________,jud.__________ declar pe propria 

raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals 

in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98 / 2016 privind 

achizitiile publicem respectiv NU AM INCALCAT obligatiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 

detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  

             

 

  

Data completarii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL NR.4 

 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 

 

 

Subsemnatul _______________________, reprezentant-

_________________________,str.________________,nr._________,________________,jud._

______________,în calitate de ofertant  la procedura de atribuire a contractului de prestari 

servicii de reparatii pentru achiziţia  

„__________________________________________________________”cod CPV 

................................., la data de .............................. organizată de Primaria com Câlnic,declar 

pe proprie răspundere că: 

 

Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 

98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale 

autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 

cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

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

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

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

în cauză; 

f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenţei; 

g)  nu ne-am încălcatîn mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul 

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

contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem 

în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii 

eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 



privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea 

acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 

operator economic.  

                Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

                  Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

Data completarii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL NR.5 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98 / 

2016 

 

  Subsemnatul__________________________ 

reprezentant_______________,str._____________,nr.______,_________,jud__________ 

încalitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului” 
_______________________________________________________” declar pe proprie 

răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016privind 

achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea 

contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 

declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Subsemnatul_____________________________declar că voi informa imediat 

autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct 

pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul 

în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, 

având în vedere și prevederile art. 61din Legeanr. 98/2016. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completarii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa Formularului nr.  5 

 

 

Lista persoanelor cu functie de decizie din partea achizitorului in ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie : 

 

1. .......................... – primar, 

2. ............................ – viceprimar, 

3. .......................... – consilier juridic cu atributii privind achizitiile publice, 

4. ................................. – contabil, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL NR.6  

 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

 

                      Catre,                

                                     COMUNA CÂLNIC 

 

 

1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr………………, subsemnații, 

reprezentanți ai ofertantului ___________________ ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționatã, sã prestãm servicii de 

proiectare ______________________________________________________pentru suma de 

……………….. lei reprezentând …………………….., la care se adaugã taxa pe valoarea 

adaugatã în valoare de  …………….. lei ,………………………….. lei 

2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã executam 

lucrarile în graficul de timp stabilit. 

3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de 30 zile,pânã la data 

de ……………………., și ea va rãmâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptatã oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã 

cu comunicarea transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este stabilitã 

câștigãtoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Alãturi de oferta de bazã: 

|_|   depunem ofertã alternativã, ale cãrei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertã 

separat, marcat în mod clar "alternativã"; 

|x|   nu depunem ofertã alternativã. 

         (se bifeazã opțiunea corespunzãtoare) 

6. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã 

oferta pe care o puteți primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

______________________________________, încalitate de administrator, legal autorizat sã 

semnez oferta pentru și în numele __________________________. 

 

                                                                

 

 

 

 



 

Formularul nr. 7                                 

 

 

 

 

 

Model ACORD DE SUBCONTRACTARE 

Nr................. / ...................................... 

 

 

 

 

La contractul  de achizitie publica  nr.................... / ............................................  

incheiat intre........................................................, privind obiectivul........................ 

 

1. Parti  contractante  

 

Acest  contract este incheiat intre SC .........................., cu sediul  in............. 

..............................., reprezentata prin.....................................,  denumita in continuare  

contractant general si  SC.................................. cu sediul in ................................., reprezentata 

prin ........................, denumita in continuare subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului 

Art. 1.......................................................................................................................... 

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

....................................................................., ce fac obiectul  prezentului contract sunt ............. 

(lucrari , produse, servicii) de :  

-................................................................ 

-................................................................. 

 

             Art. 2 Valoarea ........................................ este  conform ofertei prezentate de  

subcontractant . 

 

             Art. 3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

- Lunar, in termen de ................. (zile) de la primirea  de catre  contractantul general a 

facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ....................( lucrari, produse, 

servicii) executate in perioada respectiva. 

- Plata ............... (lucrari, produse, servicii) se va face in limita  asigurarii 

finantarii.................(lucrarilor, produselor, serviciilor ) de catre 

beneficiarul.................... 

 

Art. 4. Durata de executie  a ....................(lucrari, servicii, produse)    este  in  

conformitate  cu contractul, esalonata conform   graficului anexa la contract. 

 



             Art. 5 Durata garantiei de buna executie  este de ........... luni si incepe  de la data  

semnarii procesului verbal  incheiat la   terminarea ..................... (lucrari, produse, servicii). 

 

               Art. 6 Contractantul general va preda subantreprenorului documuntatia completa 

verificata in conformitate cu  dispozitiile legale. 

 

3. Alte dispozitii 

 

Art. 7. Pentru  nerespectarea termenului de finalizare a ....................  

(lucrari, produse, servicii) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie  

angajata de contractantul general in fata  beneficiarului, subcontractantul va plati penalitati 

de ..........% pe zi intarziere din valoarea ......................(lucrari, servicii, produse) nerealizata 

la termen. 

 

                   Pentru  nerespectarea termenelor  de plata prevazute la art. 3 contractantul 

general va  plati penalitati  de ....................% pe zi de intarziere la suma datorata. 

 

                     Art. 8 Subcontractantul se angajeaza fata de  contractant cu  aceleasi obligatii 

si responsabilitati pe care  contractantul le are  fata de investitor conform  

contractului..................................................... 

 

                   Art. 9 Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru 

nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 

 

                  Prezentul contract  s-a incheiat  in doua exemplare, cate un exemplar pentru 

fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (contractant)                                                                                (subcontractant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL NR.8 

 

 

 

 

DECLARATIE 

 

 

In conformitate  cu prevederile  art. 51, alin. 1 din Legea nr. 98 / 2016 privind 

achizitiile publice 

 

Subsemnatul_____________________________, 

reprezentant______________________________, declar pe propria raspundere, in temeiul  

art. 51 din Legea nr. 51 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, ca ma angajez sa 

execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii  contractului, in conformitate cu reglementarile 

obligatorii in domeniile mediului, social si al  relatiilor de munca, care sunt in vigoare in 

Romania. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de 

obligatiile relevante in domeniile mediului, social si al relatiilor  de munca si am  inclus costul 

pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate  sunt  complete si corecte in  fiecare 

detaliu si inteleg  ca autoritatea  contractanta are dreptul  de a solicita, in scopul verificarii 

si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

Inteleg  ca in cazul  in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 

pasibil de  incalcarea  prevederilor  legislatiei penale privind falsul  in declaratii. 

 

Prezenta declaratie este valabila pana la data  de ............................. 

 

 

 

 

 

 

Data completarii:.................................. 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR F1

Obiectiv :

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI CANALIZARE IN LOCALITATEA CALNIC ,COM.CALNIC

Nr.cap./

subcap.

deviz 

general

Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor 

pe obiect

(exclusiv TVA)

Din care:

C+M

lei lei

1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

3.5 Proiectare

4 Investitia de baza

4.1    Constructii si instalatiile aferente acestora

Realizare racorduri la reteaua de canalizare menajera 

4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

5.1 Organizare de santier

5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant Proiectant

Centralizatorul

cheltuielilor pe obiectiv

Pagina 1 din 1



FORMULAR F2

Obiectiv :

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI CANALIZARE IN LOCALITATEA CALNIC ,COM.CALNIC

OBIECT: REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOC.CALNIC

Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
deviz pe obiect lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora

4.1.1

159100 Racorduri canalizare menajera

TOTAL I

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

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

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL III

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant Proiectant

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
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S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-Iulia, jud Alba 
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Beneficiar: Calnic 

 

 

  PROIECT TEHNIC SI DETALII DE 

EXECUTIE 

         Nr. 100/2021 

 EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE 

MENAJERA SI RACORDURI CANALIZARE  

MENAJERA  IN  LOCALITATEA  CALNIC,  

COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA 

Obiect nr.1 

(REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE 

CANALIZARE MENAJERA) 

  Denumire documentatie tehnica: 



S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-Iulia, jud Alba 
J 01/1186/2006,  C.U.I. 19213832, tel. 0742.277.089 
 

Proiectul este concepţia S.C. ADI CONFORT  INSTAL S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel care a fost 

elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 

 

 FIŞA PROIECTULUI 

 

Denumirea lucrării: 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA  SI 

RACORDURI CANALIZARE  MENAJERA  IN  LOCALITATEA  

CALNIC, COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA 

OBIECT NR.1 – REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE 

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CALNIC 

Nr. proiect: 100/2021 

Faza: PROIECT  TEHNC SI DETALII DE EXECUTIE 

Data elaborării: 10.2022 

Beneficiar: COMUNA CALNIC 

Amplasament: 

 

LOCALITATEA  CALNIC, COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA 

 

 

Proiectant general: 

 

SC ADI COFORT INSTAL SRL, STR. MINIS, NR. 27, JUD. ALBA 
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FIŞA CU RESPONSABILITĂŢI 

 

 

Proiectant general:   S.C. ADI CONFORT INSTAL SRL 

 

 

Reprezentant legal:    Administrator  Adrian OTEL 

 

 

Proiectanti de specialitate:   

 

    -STUDII  GEOTEHNICE         ing. geolog Teodora (Bardan) Eftimie 

 

 

    -STUDII  TOPOGRAFICE         ing. Groza Alexandru Ioan 
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FIȘA PROIECTULUI 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

 

“EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA  SI RACORDURI 

CANALIZARE  MENAJERA  IN  LOCALITATEA  CALNIC, 

COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA“ 

BENEFICIAR: 

COMUNA CALNIC,  JUDEŢUL ALBA 
Localitatea Calnic, str. Principala,nr.20, judetul Alba 
Cod fiscal: 4561936 
Telefon:0258 747101 
Fax:0258 747 041 

E-mail: primaria_calnic@yahoo.com 
 

PROIECTANT GENERAL:  

 

S.C. ADI CONFORT INSTAL SRL  ALBA IULIA 
Str. Minis, nr.27, jud. Alba 
Cod fiscal: 1921383 
CUI: J01/ 1186 /2006 
Șef  de proiect: 

  ing. Adrian Otel 

  STUDII DE SPECIALITATE (puse la dispozitie de beneficiar) 

  S.C. GEO EXPERT PLUS SRL 
  Alba Iulia, str. L.Blaga, nr.15, judetul Alba 
  CUI 16631679 
  O.R.C. J01/ 796/2004 

 

            ing. geolog  Teodora (Bardan ) Eftenie 
 

- Departament studii  topografice 
 S.C. AIR TOP PROIECT SRL – ALBA IULIA 
  Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.53 
  Cod fiscal: 40213539 
  CUI:J01/1220/2018 

- Departament studii  topografice 
         ing. Groza Alexandru Ioan 

mailto:primaria_calnic@yahoo.com
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3. BORDEROU DE PARTE SCRISA SI DESENATA 

3.1. BORDEROU DE PIESE SCRISE 

Nr. 

crt. 

Denumire Pag. 

1. FOAIE DE PREZENTARE  

2. FOAIE DE SEMNATURI  

3. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE  

4. 1. MEMORIU TEHNIC GENERAL  

5. I  DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE:  

 I.1. Denumirea obiectivului de investitie   

 I.2. Amplasamentul   

 I.3. Actul admi. prin care a fost aprobat,în condițiile legii,studiul de fezabilitate  

 I.4. Ordonatorul principal de credite  

 I.5. Investitorul  

 I.6. Beneficiarul investitiei  

 I.7. Elaborator  

6. II  INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL:   

 II.1.Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:  

 
a) Descrierea amplasamentului 

 

 
b) Topografia 

 

 
c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

 

 
d) Geologia, seismicitatea 

 

 e) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea 

pentru lucrări definitive și provizorii 

 

 f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea 

pentru lucrări definitive și provizorii 

 

 
g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 
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h) Căile de acces provizorii 

 

 i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil  

7. II.2 Solutia tehnica cuprinzand ;  

 II.2.1. Situatia existenta pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa  

8. II.2.2. Situatia existenta pentru sistemul centralizat de canalizare menajera   

9. II.2.3.Solutia propusa pentru realizarea racordurilor la reteaua de canalizare 

menajera 

 

9. MEMORIU TEHNIC PENTRU RACORDURI CANALIZARE MENAJERA  

10. III. DETERMINAREA CLASEI DE IMPORTANTA A PROIECTULUI   

11. IV. DETERMINAREA CLASEI DE IMPORTANTA A PROIECTULUI   

12 V.  OBLIGATII SI MENTIUNI SPECIALE  

13. VI. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI  

14. VII. AGREMENTE TEHNICE PENTRU CONDUCTE DIN PEHD  

15. VIII. VERIFICAREA PROIECTULUI  

16. IX.BREVIAR DE CALCUL   

17. X.PROGRAM DE CONTROL SI URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR 

IN FAZE DE EXECUTIE  

 

18. XI. GRAFIC PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE  

19. XVI.CAIETE DE SARCINI   

20. PARTEA ECONOMICA   

21. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari – Ob. nr.1 – Realizare 

racorduri la reteaua de canalizare menajera, in localitatea Calnic 

 

 Lista cu cantitati de lucrari pentru racorduri la reteaua  de canalizare 

menajera 

 

 
 
 
 
Intocmit, 
ing. Adrian Otel       
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3.2. BORDEROU DE PIESE  DESENATE 

Nr. plan Denumire Plan Scara 

Pl-01 Plan de încadrare în zonă 1:20.000 

PLANURI DE SITUAŢIE GENERALĂ  CU REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ 

PC-02 Plan de situaţie cuplare planse 1:5 000 

PLANURI DE SITUAŢIE CU REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ 

CM.01 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.01.1 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.02 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.03 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.04 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.05 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.06 Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.06.1  Plan de situatie racorduri canalizare menajera 1:500 

CM.07  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.08  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.09  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.10  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.11  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.12  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.12.1 Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.13  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.14  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.15 Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.16  Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.17 Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.18 Plan de situatie racorduri  canalizare menajera 1:500 

CM.19 Detaliu camin de racord Dn 315 mm 1:20 

CM.20 Detaliu camin de racord Dn 315 cu capac A15, montat in sp.verde direct pe 

coloana direct pe coloana 
1:20 
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CM.21 Detaliu camin de racord Dn 315 cu capac A15, montat in trotuar cu 

inel de beton si capa beton  
1:20 

CM.22 Detaliu camin de racord Dn 315 cu capac A15, montat in trotuar 

zona intrare masini 
1:20 

CM.23 Detaliu imbinare conducta racord la reteaua de canalizare menajara 

stradala 
1:20 

 

 

Intocmit, 
ing. Adrian Otel       
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

NOI, S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. Minis, nr. 27 cu numărul de 
înmatriculare la registrul comerţului  J 01/1186/2006, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul 
prestat către beneficiarul comuna Calnic, proiectul nr. 100/ 2022 “Extindere retea de canalizare 
menajera  si racorduri canalizare  menajera  in  localitatea  Calnic, comuna Calnic, judetul Alba” 
Ob. nr.1 -Realizare racorduri la reteaua de canalizare menajera in localitatea Calnic „ la care se 
referă această declaraţie, este în conformitate cu prevederile normelor şi normativelor de 
specialitate în vigoare şi anume: 

- P100-1 / 2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor;  

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat cu Ordinul 
MLPAT nr. 9/N/15.03.1993; 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 - 97 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;  

- Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a 
structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiții și lucrări de investiții publicat în MO nr. 48 din 22 ianuarie 2008;  

- Legea apei potabile nr. 458/2002 publicată în MO  nr. 552/29.07.2002;  

- Legea nr. 311/2004 – Legea apei potabile modifică și completează Legea 458 
publicată în MO nr. 582/30.06.2004; 

- HGR nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție și 
monitorizare a calității apei potabile și a Procedurilor de autorizare sanitară a și 
distribuției apei potabile; 

- Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul deșeurilor; 

- HG nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și 
mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică modificată prin HGR 
930/2005, MO nr. 800/02.09.2005; 

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

- Legea nr. 310/2005 a apelor  cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea protecţiei mediului nr.137/2000; 

- Legea apelor nr.107/1997; 

- NTPA 001/2002 Stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi a apelor uzate                 

- evacuate în resursele de apă (M.O. nr. 187 din 20.03.2002), consolidat conform 
HG 352/2005; 

- NTPA 002/2002 Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 
localităților. (M.O. nr.187 în data de 20 martie 2002), consolidat conform 
HG 352/2005; 

- NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare a localităților; 

- I.9/2015  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalațiilor sanitare; 

- GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de   
   alimentare cu apă și canalizare în mediul rural; 
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- NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de  
   dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi  
             protecţiei mediului; 

- SR  1343-1 2006    Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localităti ; 
- STAS 1846-1 2006 Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare; 
- SR EN 752-1 1998  Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; Partea 1; 
- SR EN 752-2 1998  Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; Partea 2; 
- SR EN 752-3 1999  Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; Partea 3; 
- SR EN 752-4 1999  Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; Partea 4; 
- SR EN 752-6 1999  Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; Partea 6; 
- SR-ISO 9002/94 Conducte pentru apă, canalizare, gaze;  
- NE 012/1 2007            Normativ pentru producerea betonului şi executarea    

                                   lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat –  
                                                       Partea1: Producerea betonului; 

- NE 012/2 2010   Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton,  
                            beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea                                                
                            lucrărilor din beton; 

- SR-ISO 3607   Țevi din polietilenă; 
- STAS 1504-85   Distanțe de amplasare a obiectivelor sanitare, armăturilor şi  

                            accesoriilor ;  
- STAS 549/68  Tuburi de protecție. Dimensiuni; 
- STAS 3300/85  Teren de fundare. Principii generale de fundare; 
- STAS 10104/90  Construcții civile şi industriale. Calculul elementelor de                                   

beton; 
- STAS 10100/75        Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor; 
- STAS-10107/0-90    Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din b.a. şi  
-            comprimat; 
- I 14-76          Instrucțiuni pentru protecția anticorozivă a elementelor de   

                                 construcții metalice îngropate; 
- C 56-2002          Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții şi 

instalații  aferente;  
- Norme generale de PSI, aprobate prin Ordin nr 381/1219/ MC/94 al Ministerului de 

Interne şi al MLPAT;   
- P73-1978  Instrucțiuni tehnice pt. proiectarea şi executarea  

    recipientelor din b.a şi beton precomprimat; 
- SR 8591-97   Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
- SR 11100/1-93  Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României; 
- STAS 2448-82   Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare; 
- STAS 4273-83   Construcţii hidrotehnice- Încadrarea în clase de importanţă; 
- STAS 1846-2006  Canalizări exterioare.Determinarea debitelor de apă de 

canalizare; 
- STAS 9312-87   Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte.   

    Prescripţii de proiectare; 
- STAS 3051-91   Canale ale reţelelor exterioare de canalizare; 
- STAS 1799-88   Construcţii de beton, beton armat şi beton precomprimat; 
- STAS 2308-81   Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru  

    cămine de vizitare; 
- SR ISO 4427 2001  Țevi de polietilenă (PE) pentru distribuția apei; 
- STAS 6675/2- 92 Ţevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiată. Dimensiuni; 
- I7 2011   Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea  

    instalațiilor electrice aferente clădirilor; 
- NTE 007/08/00   Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri 

electrice; 
 
Sef proiect, 
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ing. Adrian Otel       

 

 

PÃRȚI SCRISE 

1. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

I. DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE 

        I.1 Denumirea obiectivului de investitie: 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA  SI RACORDURI CANALIZARE  
MENAJERA  IN  LOCALITATEA  CALNIC, COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA” 
OB. NR.1 -REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA IN 
LOCALITATEA CALNIC 
 

Faza de proiectare: Proiect tehnic, detalii de executie (P.Th.+DE) 

I.2  Amplasament 

Comuna Câlnic este situată în partea sud-estică a judeţului Alba, în zona dealurilor 

subcarpatice, la o distanţă de 28 km de municipiul Alba Iulia şi la 15 km de Sebeş - orasul 

cel mai apropiat.  

 

      I.3  Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate: 

Hotararea Consiliului Local– Aprobarea Proiectului 

I.4  Ordonatorul principal de credite 

   COMUNA CALNIC,  JUDEŢUL ALBA 
   Localitatea Calnic, str. Principala,nr.20, judetul Alba 
   Cod fiscal: 4561936 
   Telefon:0258 747101 
   Fax:0258 747 041 
   E-mail: primaria_calnic@yahoo.com 

I.5 Investitorul 

   COMUNA CALNIC,  JUDEŢUL ALBA 
   Localitatea Calnic, str. Principala,nr.20, judetul Alba 
   Cod fiscal: 4561936 
   Telefon:0258 747101 
 I.6 Beneficiarul investitiei: 
   COMUNA CALNIC,  JUDEŢUL ALBA 
   Localitatea Calnic, str. Principala,nr.20, judetul Alba 
 

mailto:primaria_calnic@yahoo.com
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 I.7 Elaborator 

SC Adi Confort Instal SRL CAEN 7112: Activitati de inginerie si consultanta  
                                                                      tehnica legate de acestea  

 

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

II.1 Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) Descrierea amplasamentul: 

Comuna Câlnic este situată în partea sud-estică a judeţului Alba, în zona dealurilor 
subcarpatice, la o distanţă de 28 km de municipiul Alba Iulia şi la 15 km de Sebeş - orasul 
cel mai apropiat. 
 
Aşezată pe culoarul depresionar Sebeş - Apold, are un relief specific de dealuri desfăşurat 
pe o altitudine cuprinsă între 300 şi 600 m. 
 
Localitatea Câlnic se află în sudul județului Alba, în partea de vest a Depresiunii Apoldului, 
într-o zonă colinară străbătută de valea pârâului Câlnic, afluent al râului Secaș. 
 
Localitatea este o așezare de tip adunat, formată pe terasele inferioare ale pârâului 
omonim, altitudinea în centrul satului fiind de 328 m. Zona cea mai veche a vetrei locuite, 
Strada Principală, se desfășoară pe malul stâng, constituind axa principală a satului. 
 

b) Topografia 

Se învecinează la nord cu comuna Cut, la nord-vest cu oraşul Sebeş, la sud-vest cu 
comuna Săsciori, la sud-est cu comuna Gârbova, iar la nord-est cu comuna Şpring 
 
Pozitia geografica : Coordonate Stereo 70  

 Latitudine : 45.88622 
 Longitudine: 23.65305 

 

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei  

Localitatea este o așezare de tip adunat, formată pe terasele inferioare ale pârâului 
omonim, altitudinea în centrul satului fiind de 328 m. Zona cea mai veche a vetrei locuite, 
Strada Principală, se desfășoară pe malul stâng, constituind axa principală a satului. 
 
Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS STAS-6054-85, este de 90 - 100 
cm. 

d) Geologia, seismicitatea 

Studiul geotehnic a fost realizat în conformitate cu Normativul de conţinut NP 074/2014, 

cu scopul de a prezenta geomorfologia, natura terenului, stratificaţia terenului precum şi 

poziţia pânzei de apă freatică de pe amplasamentele investiţiei.  

 

Date privind zonarea seismică 
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În conformitate cu reglementările tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – 

Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleraţiei 

terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de 

recurenţă IMR = 225 de ani şi 20% probabilitatea de depăşire în 50 de ani, zona studiată 

are  coeficientul „ag” egal cu 0.0 g; 

 

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona 

(palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori 

maxime în spectrul de viteze relative şi se exprimă în secunde. Pentru zona studiată, 

perioada de colţ Tc este de 0.7 s. 

 

Adâncimea maximă de îngheţ pentru amplasamentul studiat aşa cum rezultă din STAS 

6054/1977 este de 0.90 m de la cota terenului natural sau amenajat. 

Date preliminare asupra naturii terenului 

Conform studiului geotehnic întocmit de SC GEO EXPERT PLUS SRL se pot face 

următoarele precizări: 

- În vederea determinării succesiunii litologice au fost executate 6 foraje cu adâncimi între 

0.00 m şi 6.00 m faţă de CTN, şi s-au efectuat încercări pe probe în laborator. 

- Succesiunea identificată prin lucrările geotehnice pe amplasamentul studiat este: argile, 

nisipuri, pietrișuri 

 

Conform Normativului NP0742014, toate lucrările ce se vor executa pe acest sector se 
încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic MODERAT. 

Date geotehnice 

Pentru prospectarea terenului de amplasare a reţelelor de canalizare şi a construcţiilor 

adiacente, în cadrul studiului geotehnic au fost executate 16 foraje geotehnice, acestea 

fiind prezentate detaliat intr-o documentatie separata. 

e) Devierile și protejările de utilități afectate 

Pentru realizarea racordurilor nu au fost identificate retele edilitare care trebuie relocate.  

f)  Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea 

pentru lucrări definitive și provizorii 

Pentru realizarea racordurilor la reteaua de canalizare menajera, nu sunt necesare 

racorduri pentru energie electrica. 

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Caile de comunicatie pentru localitatea Calnic sunt: drumul judetean DJ 670 C, respectiv 
drumurile comunale. 
 

h) Căile de acces provizorii 
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Caile de comunicatie pentru localitatea Calnic sunt: drumul judetean DJ 670 C, respectiv 
drumurile comunale. 
 

i)   Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

 Pe traseul racordurilor la reteaua de canalizare menajera, nu sunt afectate bunuri de 

partimoniu cultural imobil. 

II.2  Solutia tehnica cuprinzând: 

 II.2.1 Situatia existenta pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa 

În ceea ce privește alimentarea cu apă a  localitatii Calnic, aceasta dispune de sisteme 

centralizate de alimentare cu apă aflate în aria de operare a Operatorului APA CTTA 

ALBA SA –SUCURSALA SEBES.  

 II.2.2 Situatia existenta pentru sistemul centralizat de canalizare menajera  

În ceea ce privește canalizarea menajera a  localitatii Calnic, aceasta dispune de sisteme 

centralizate de canalizare menajera si statie de epurare, care in prezent au fost 

receptionate. 

Proiectul a fost intocmit de SC MURO INSTAL SRL, avand nr.122/2018. 

Lucrarea s-a executat in baza autorizatiei de construire nr. 81/16.10.2019.  

Proiectul initial contine urmatoarele obiecte:  

 Colector principal din PVC _KG Dn  250 - 300 [mm], L = 3.155 m 
 Retele canalizare menajera din PVC–KG Dn200-250 [mm],L= 4.975 m; 
 Racorduri canalizare (576 buc), PVC–KG Dn 200-250 [mm],L=1.950 m; 
 Statie pompare ape uzate SP1; 
 Statie de epurare 270 [mc/zi]; 

 

II.2.3 Solutia propusa pentru realizarea racordurilor la reteaua de canalizare 
menajera 

Clasa de importanta a investitiei 
Retelele de alimentare cu apa si retelele de canalizare menajera , conform STAS 4163-1 

se considera constructii de importanta normala, iar  conform STAS 4273-83, tabel nr.13, 

constructiile de importanta normala se incadreaza in clasa IV –a de importanta. 

Stabilirea categoriei de importanta a obiectivului 
Conform tabelului 9 din STAS 4273-83, in functie de marimea si importanta asezarilor, 

obiectivul se incadreaza in categoria a 4-a de constructii  hidrotehnice. 

Adâncimea de îngheţ  
Adâncime de înghet: dupa cum rezulta din STAS 6054/1977 adâncimea maxima de 

înghet este la 0.8 - 0,90 m fata de suprafata terenului. 

Baza de proiectare  
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La elaborarea prezentului proiect au fost utilizate urmatoarele documentatii:  

- Studiul de fezabilitate aprobat de catre Primaria Comunei Calnic ; 
- planurile cadastrale: plan de incadrare in zona (sc1:5000), plan de situatie 

(sc.1 :500) ; 
- tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar ; 
- studiile geotehnice si geologice puse la dispozitie de catre beneficiar ; 

 

In vederea realizarii investitiei „ Extindere retea de canalizare menajera  si racorduri 

canalizare  menajera  in  localitatea  Calnic, comuna Calnic, judetul Alba” - fazele PTh.+DE,  
proiectul tehnic este structurat intr-un singur  obiect, dupa cum urmeaza: 

- Realizare racorduri la reteaua de canalizare menajera in localitatea Calnic 
 

2. MEMORIU TEHNICE PENTRU RACORDURI CANALIZARE  MENAJERA 

La proiectarea racordurilor la reteaua de canalizare menajera existenta, s-a avut in vedere 

asigurarea exigentelor de performantă in constructii conform STAS 12.400/1,2 – 88, 

privind: 

- stabilitate si rezistentă la solicitări statice si dinamice; 
- sigurantă la utilizare; 
- etanseitate; 
- sigurantă la foc; 
- izolatie exterioară termică si anticorosivă. 

 
Pentru siguranta in exploatare a retelei s-a tinut cont de: 

- agresivitatea solului fată de materialul conductei; 
- conditii climatice; 
- grad de poluare. 

 
Impotriva acestor factori s-au luat o serie de măsuri, de prevederi: 

- respectarea adancimii de inghet, la pozare; 
- subtraversări de drumuri, străzi, ape etc. protejate; 
- semnalizarea corespunzătoare pentru reperarea conductelor in locuri cu circulatie 

intensă. 
 

Pentru consumatorii de apă din localitatea Calnic, pentru care s-a considerat posibilă 

colectarea gravitațională a apei menajere către colectorul gravitațional, se vor realiza 

racorduri individuale, conform NP133/2013, în vederea preluării apelor uzate menajere de 

la utilizatori în reţeaua de canalizare. Fiecare proprietate, agent economic sau instituţie 

publică de pe traseul colectoarelor de canalizare va fi prevăzută cu un racord la reţeaua 

de canalizare. 

S-a prevăzut realizarea unui număr total de 360 [buc] de racorduri gravitaționale, cu o 

lungime medie de 10,50 m, lungimea totală cumulată a conductelor de racord fiind de 

3.745 [m]. 
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Conducta pentru racord din PVC Sn 4 Dn160 [mm] la rețeaua de canalizare va fi executata  

conform plansa (CM.22 ) astfel: 

 piesă de racord pe colectorul stradal, din PVC, cu montare pe diametrul Dn 

315/250 [mm] și ieșire pe diametrul Dn 160 [mm], compusă dintr-o sa de racord Dn 

315/250 x 160 [mm] şi cate doua coturi Dn 160 [mm], sau garnitură de racord în 

tubul de beton al căminului de vizitare, realizată din EPDM pentru tub din PVC Dn 

160 [mm]; 

 conductă de racord din PVC, SN4, Dn 160 [mm] cu lungime variabilă, ce face 

legătura între colectorul stradal / căminul de vizitare și căminul de racord; 

 

 cot din PP Dn 160 [mm] de 15°, 30° sau 45°, funcţie de panta necesară a 

racordului, montat în mufa de ieşire a căminului de racord; 

 cămin de racord din material plastic, cu capac din fontă carosabil clasa D400, 

montat pe placă din beton armat prefabricată. Legătura de la căminul de racord la 

rețeaua interioară a consumatorilor se va realiza pe cheltuiala fiecărui abonat. 

Diametrul exterior al căminului de racord va fi Dn 400 [mm] și înălțimea medie de 

1,4 [m], maxima 1,80 [m]. 

 Dop din PP Dn 160 [mm] montat în mufa de intrare a căminului de racord; 

 

Racordul se va executa confom detaliu tip din plansa CM.23 – Detaliu imbinare 

conducta racord la reteaua de canalizare menajera stradala. 

 

Caminul de racord  din PP Dn 315 [mm], se va realizat astfel: 

 baza camin din PP Di = 315 mm, prevazut cu o intrare Dn 200/160 mm si o iesire 

Dn 160 /200 [mm]; 

 Garnitura de etansare intre baza de camin si coloana din PVC Dn 315 [mm]; 

 Coloana din PVC Dn 315 [mm] si inaltime variabila; 

 Capac clasa A15 cu montaj in functie de teren (direct pe capac sau cu inel de 

beton).  

 

Executia intregului racord la reteaua de canalizare menajera existenta, compus din  

conducta PVC Dn 160 [mm] si camin de inspectie din PP Dn 315 [mm], se va 

executa, dupa cum urmeaza: 

Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie: 

 executarea sapaturii  manual si mecanizat; 
 nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de  

       montaj; 
 asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei; 
 lansarea conductei in transee si executarea imbinarilor; 
 efectuarea probei de etansietate; 
 acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm; 
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Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii pentru canalul  din PVC 

fiind cuprinsa intre 0,60m si 0,80 m, pozarea tuburilor efectuându-se in conformitate cu 

caietul de sarcini. Sapaturile  se vor  face  mecanizat si manual, in functie de conditiile din 

teren. 

Pamântul rezultat din sapatura, acolo unde nu se poate depozita la fata locului la distanta 

de min. 70 [cm] de transee, va fi incarcat in autobasculante si se va transporta la depozitul 

stabilit de comun acord cu primaria comunei. Dupa montarea conductelor, acesta va fi 

readus la locul de montaj, mai putin pamântul care rezulta din gropi si cel ocupat de nisip 

si conducte. Pentru conductele care se vor monta in acostamentul drumului judetean, 

peste stratul de nisip de 15 [cm], umpluturile se vor realiza numai cu balast pana la 

cota finita. 

Umplerea transeei cu pamântul rezultat din sapatura se executa in etape: 

In prima etapa se executa o umplutura de nisip, granulatie 1….7 [mm], pe o inaltime de 15 

[cm] sub generatoarea inferioara, pentru asezarea tubului de PP urmata de pozarea 

acestuia si completarea umpluturii cu nisip de 15 [cm] deasupra generatoarei superioare, 

compactat cu mijloace manuale, grad compactare min. 97 %. 

Deasupra acestui strat se executa o umplutura de pamânt pana la 1,00 m peste 

generatoare, in straturi de 15 - 20 [cm] grosime, cu pamant bolovani, cu compactare 

manuala pana la atingerea gradului de compactare de min. 95 %. Acest pamant va fi din 

sapatura sortata, fara corpuri dure. 

In continuare, umplerea se realizeaza in straturi de 20 [cm] grosime, cu udarea optima a 

fiecarui strat, pentru obtinerea unui grad de compactare de 97 % pentru ultimul strat de 

sub fundatia drumului in grosime de 30 [cm]. 

Deasupra conductei de canalizare menajera, la cca. 0,5 [m] fata de generatoarea 

superioara a tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro.  

Pamantul pentru umplutura va fi maruntit, eliminandu-se bulgarii, pietrele ascutite sau late, 

corpurile straine. 

Excedentul de pamant se va transporta la locul si distanta stabilite de investitor. 

Refacerea pavajului se va face respectând conditiile din proiect si caietul de sarcini. 

La finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala si se vor face amenajari pentru 

protectia mediului. 

Inaintea probei de etanseitate, transeea se va umple partial, pana la 20-30 [cm] peste 

partea superioara a tubului, lasandu-se mufele libere. Umplutura va fi bine compactata in 

straturi de 30 [cm].La compactare tubul va fi ferit de lovituri.Compactarea se va face 

manual si simultan pe ambele parti ale tubului pentru a se evita deplasarile laterale ale 

tubului. 

Umpluturile si compactarile manuale se vor face la: 



S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-Iulia, jud Alba 
J 01/1186/2006,  C.U.I. 19213832, tel. 0742.277.089 
 

Proiectul este concepţia S.C. ADI CONFORT  INSTAL S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel care a fost 

elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 

 astuparea gropilor pentru sondaje; 
 astuparea traseelor in zonele de intersectie cu retele subterane in zona,  

       pe cca 2,0 m lungime; 
 astuparea transeelor pana la 50 cm deasupra tuburilor montate; 
 astuparea unei zone in jurul caminelor de vizitare de cca 2,0 m. 

 

Volumul de pământ excedentar rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 

locul stabilit de administraţia locală. La finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea 

iniţială. 

Racordarea intre tubul PVC  Dn 160 [mm] la căminul de vizitare din beton se face 

numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigură o etanseitate 

corespunzătoare. Suprafata exterioară a “piesei de acces la cămin”(sablată exterior) 

face priză cu betonul, iar intre suprafetele interioare ale piesei si tubului, 

etanseitatea se asigură cu inel de cauciuc. 

Această piesă asigură si o deviatie de 30 de la ax. La montare, capătul interior al 

piesei trebuie să fie in acelasi plan cu peretele interior al căminului, iar depăsirea să 

fie permisă doar la capătul exterior. 

Conform cerinta operator, se incearca pe cat posibil racordarea conductelor din 

PVC Dn 160 [mm] direct in caminele de vizitare pentru canalizare menajera. Numai  

in cazul exceptionale, se accepta ca acestea sa fie racordate direct in reteaua de 

canalizare menajera existenta.    

Racordurile propriu zise in caminele de vizitare se vor realiza prin carotare, carotele 

vor avea diametrul necesar pentru a permite montarea piesei de trecere prin 

peretele caminului . Detaliu de imbinare piesa trece perete camin PVC – beton , se 

va realiza conform plansa CM 23. 

Refacerea suprafetelor afectate 

In urma lucrărilor efectuate pe racordurile pentru canalizare menajera se vor reface 

suprafetele afectate pentru aducerea acestora la stadii corespunzătoare de trafic. 

 

Astfel in zona drumului judetean in acostamentul acestuia, refacerile se vor realiza cu   

(balast si piatră), pe toată lătimea suprafetei afectate de săpături, un strat de bază din 

balast in grosime de 30 cm si un strat de piatră spartă de 12 cm după compactare. De 

asemenea, se vor reface trotuarele, podetele  si platformele din beton afectate. 

 

III. DETERMINAREA CLASEI DE IMPORTANTA A LUCRARII  

- Categoria de importanta a lucrarilor este “normala” C si nu necesita masuri 
speciale de urmarire a comportarii in timp, conform Normativului P 130/88, 
calitatea lucrarilor asigurandu-se dupa modelul 3. 

- Cerintele de calitate corespunzatoare nivelului de performanta sunt A11 (A1) 
si B9, conform HG 925/1996. 
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- Clasificarea constructiei conform STAS 4273/83 este  “CLASA IV”. 
 

 

 

IV. OBLIGATII SI MENTIUNI SPECIALE 

Investitorul si constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare realizarii 
receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii, 
programul privind controlul de calitate. 
  
Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (“Regulamentul de 
receptie” aprobat prin HG 273/1994). 
  
Lucrarea fiind de importanta “obisnuita”, nu necesita masuri si programe speciale de 
urmarire a comportarii in timp. 

 

V. MASURI DE PROTECTIA MUNCII, DE PREVENIRE SI 
STINGERE A INCENDIILOR 

 

La elaborarea proiectului s-au respectat: 

 Legea Protectiei Muncii nr. 90/2001 si Normele Metodologice de aplicare 
 Norme generale de protectie a muncii. Editia 2002 
Prin proiect au fost prevazute urmatoarele masuri de protectia muncii: 
  - sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura; 
  - sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor  existente din   
                   amplasament; 
  - parapete de imprejuire a sapaturilor deschise si podete de trecere  
                   pietonala; 
  - capace la camine; 
  - scari de acces in camine. 

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii 

pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele 

stadii fizice, enumeram: 

Stadiu fizic Factori de risc(conf. Normativ cadru de acordare si utilizare a 

echipamentului individual de protectie) 

- terasamente  1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,22,23,26,27,28,30,32,34,37 

- montarea conductei de apa 

sau canalizare (inclusiv 

armaturi, demontari, 

remontari,etc.) 

1,2,3,5,7,8,9,13,15,16,17,18,19,22,27,28,30,32,34 
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- lucrari cu betoane (inclusiv 

demolari, desfaceri, refaceri 

drumuri,etc.) 

1,2,3,5,6,7,9,15,16,17,18,22,23,24,26,30,32,34. 

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat 

pentru diferitele momente ale fiecarui stadiu fizic. 

Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de 

protectia muncii pentru care va face instructajul intregului personal conform Normelor 

generale de P.M. cap. I pct. 13 ce se va ocupa de derularea lucrarilor: 

1) Legea Protectiei Muncii nr. 90/2001  si Normele Metodologiei de aplicare 
2) Norme generale de protectie a muncii. 
3) Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.  
4) Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor  
        si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/1995 

5) Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de  
        protectie a fetei si ochilor.  

6) Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii.  
7) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie , montaj  
        prefabricate si finisaje in constructii.  

8) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.  
9) Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei  
        electrice.  

10) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si  
        depozitarea acetilenei. 

11) Norme specifice pentru gospodaria comunala si salubritate publica.  
12) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si  
        depozitarea oxigenului si azotului.  

13) Normativul cadru de acordare si utilizare E.I.P.-urilor (Conform cap. III- Criterii  de 
acordare a echipamentului individual de protectie) 
14) Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei 
activitati in parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de 
utilizare de la factorii abilitati din cadrul M.M.P.S. 

 

VI. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere respectarea legislatiei privind protectia 

mediului inconjurator, dupa cum urmeaza: 

- 137/1995 – Legea protectiei mediului (MO 304/30.12.1995) completata cu legea  
159/1999 (MO 512/22.10.1999); 



S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-Iulia, jud Alba 
J 01/1186/2006,  C.U.I. 19213832, tel. 0742.277.089 
 

Proiectul este concepţia S.C. ADI CONFORT  INSTAL S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel care a fost 

elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. 

- 125/1996 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de Reglementare a 
Activitatilor Economice si Sociale cu Impact asupra Mediului (MO 
73/11.04.1996), cu anexa 10 abrogata; 

- 278/1996 (MAPPM) – Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare 
pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu 
(MO 126/18.06.1996); 

- 184/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de realizare a 
bilanturilor de mediu (MO 303bis/06.11.1997), modificat si completat cu Ordinul 
709/1999 (MO 476/1999); 

- 756/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea 
poluarii mediului) (MO 303bis/06.11.1997); 

- 78/2000 – OUG privind regimul deseurilor (MO 283/22.06.2000); 
- 162/2002 – HG privind depozitarea deseurilor (MO 164/07.03.2002); 
- 349/2002 – HG privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje (MO 

269/23.04.2002); 
- 111/1977 (MAA) – Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de protectie a 

calitatii solurilor (BO 78/1977). 
 

VII.  VERIFICAREA PROIECTULUI 

Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de „Legea calitatii In 

constructii” de catre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Is. 

Cerintele de verificare a proiectului 

Verificarea tenhică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care să 
corespundă calitativ, cel putin unor niveluri minime de performantă prevăzute in Legea nr. 
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările ulterioare. 
 
Verificarea proiectelor se realizează de către specialisti cu activitate in constructii, atestati 
tehnico-profesional in conditiile legilor in vigoare, angajati de către beneficiar in 
conformitate cu specificatiile Hotărarii nr. 925/1995, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 

 
Intocmit, 
Ing. Otel Adrian 
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